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»LA BEST1A«
(DONNA ALUICA)



WSZELKIE PRAWA, A ZWASZCZA PRAWO WYSTA-
WIANIA NA SCENACH ORAZ PRZEKADU S WY-CZN 1 ZASTRZEON WASNOCI AUTORA.

ODBITO W DRUKARNI W. L. ANCZYCA I S-KI W KRAKOWIE.



JERZY UAWSKI

LA BESTIA
DRAMAT W PICIU AKTACH
OSNUTY NA TLE DZIEJÓW
WENECKICH W XIV. WIEKU

Marin Faljer— dala bela moier,

altri la galde e lui la mantien...

WE LWOWIE 1906. — NAKADEM KSICGARNI
H. ALTENBERGA. W WARSZAWIE E.WENDE 1 SP.
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Powicam

Tadeuszowi Pawlikowskiemu.

Artycie —
sceny polskiej wspóczesnej ofiarnemu twórcy

— przyjacielowi.





OSOBY DRAMATU:

MARINO FAL] ERO, doa wenecki.

I MICHELE STENO, czonek Rady Czterdziestu, — (w pidziesit lat pó-

niej doa wenecki).

BERTUCCIO ISARELLO, naczelnik robót w Arsenale.

FILIPPO CALENDARIO, budowniczy.

NICOLETTO CALENDARIO, jego syn.

ANTONIO DALLE BINDE, piewak uliczny.

NICOLO DORO, gospodarz winiarni.

STEFANO TREYISAN, kupiec

BELTRAME BERGAMASCO, kunierz.

NICOLO BIONDO, notarjusz.

FRANCESCO BELESIN, rzemielnik.

MARCO MUDA, eglarz.

GIOYANNl DA CORSO, rybak.

MAFFIO MOROSINI.
MORETTO ZORZl.

PITRO BOLLANl.
NICOLO LION.

POSE GRECKI.
Czonkowie Rady Dziesiciu:

GIOYANNl MARCELLO, jeden z trzech »Gów« Rady.

LUCA DA LEZZE, pierwszy Inkwizytor Rady.

MARCO POLANI, sekretarz.

TOMASO SANUDO.
MICALETTO DOLFIN.
PITRO DA MOSTO.
MARINO YENIER.
LAUDO LOMBARD O.

NICOLO TREYISAN.
NICOLO FALI ER.

Postacie w dramacie nieme.



Postacie m dramacie nieme.

Czonkowie Rady Mniejszej;

GlOYANNl MOCENIGO.
ALMORO YENIER.
TOMASO YIADRO.
GlOYANNl SANUDO.
PIERO TREYISAN.
PANTALEONE BARBO.

DONNA ALIIICA, z domu GRADENIGO, druga tona M. Faliera, dogaressa.

DONNA ISABETA, wdowa po doy Franciszku Dandolu.

LUCIA X. GHISI.

ELENA LOREDAN.
MARIA SANUDO.
DEA DANDOLO.
CARTUZZA, córka Nicola Dora.

HEROLDZI, STRA, DWÓR. GOCIE PCI OBÓJ EJ, MASKI, HAJ-

DUCY, GONDOLJERZY i t. p.

Panny dworu dogaressy.

Rzecz dzieje si w Wienecji; akt 1. z kocem marca, nastpne w poowie

kwietnia 1355. roku.



AKT 1.





Jzba w mieszkaniu aoy we wschodniem skrzydle paacu.

W gbi dwa okna, — na lewo dwoje drzwi do dalszych

pokojów, — z prawej drzwi, z korytarza wiodce.

DONNA ALU 1 CA, dogaressa, kobieta trzydziestoletnia

o bardzo bujnych miedzianych wosach — ubrana w bo-

gaty strój domowy, stoi przy oknie i patrzy na k^nai

w dole. — W duem krzele z przechylon w ty gow
siedzi rozparta LUCIA X. GHISl, obok inne panny dworu:

ELENA LOREDAN, MARIA SANUDO / najmod-

sza DEA DANDOLO.

DONNA ALUICA
cofa si nagle od okna z lekkim okrzykiem.

Ahl

ELENA biegnie z MARI i DE ku oknu.

Co tam?



ALU 1 CA.

Ona znów! ta sowa...

DEA, pitnastoletnia dziewczyna o czarnych w4osach,

Stryjnal

ALU 1 CA.

Wiedma przeklta!

MARIA odchodzi od okna.

Donna Isabeta...

LUCIA, bardzo jasna blondynka, j^fóra przez cafy czas

siedziaa nieporuszona.

Kto? dogaressa?

ALU 1 CA.

To nie dogaressa!

to tylko wdowa po doy...

ELENA.

panowa.



LUCIA.

Poglda w te okna,

gdzie niegdy bya dogaress.

ALU 1 CA.

Bya!

DEA.

Ja nic wiem, pani, co ci szkodzi wdowa
po moim stryju?

ALU 1 CA.

Nieszczcie sprowadza

na mnie jej widok! A zawsze si patrzy,

tak si tu patrzy, jakby urzec chciaa...

DEA.

Pani! staruszka to jest bogobojna —
we wdowich szatach. Wiesz, yje w klasztorze...

ALU 1 CA.

Czemu codziennie pynie tym kanaem?

DEA.

Zwyka si modli w San Giorgio Maggiore...

ALU 1 CA.

A niech si modli, byem nie musiaa



ja patrzy na ni! — Do smutny std widok, •

ten kana wazki i rybackie domy...

Nie wiem dlaczego wanie te pokoje

tylne mieszkaniem s Wenecji pana!

ELENA.

Doa nie panem jest Wenecji, tylko

pierwszym w urzdzie Rzeczypospolitej,

któr wadaj stare rody nasze,

Loredan, Corner...

MARIA.

Sanudo...

DEA.
Dandolo...

ALU 1 CA.

A wic i Ralier! wic i Gradenigo,

z których krwi jestem! Nie zapominajcie,

em nadto ona doy! dogaressa!

ELENA.

Wszak nikt ci, pani, tutaj nie ublia!

Czcimy ci wszystkie...

ALU 1 CA.

Tak! czcicie mnie, czcicie,
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dopóki m mój mieszka w tym paacu,

lecz gdy w kociele stanie jego trumna...

LUCIA.

Nie, nie! Nie chciaa bym by dogaress,

a zwaszcza mod, która przey moe
swojego ma! — Ród mój nie z trybunów,

nie podpisywa aden Ghisi aktu

fundacji tumu witego Jerzego,

a przecie jestem ksiniczk!
9

ELENA lekcewaco:

Na Wschodzie!

LUCIA.

Na cudnym Wschodzie, gdzie si wada jeszcze,

jeli si umie zdoby sobie ksistwo!

Greckiej królewny krew w mych yach j>ynie,

a ojciec panem jest na wysp dziesitku...

ELENA.

Za pozwoleniem Rzeczypospolitej...

MARIA.

1 dodaj: zgod greckiego cesarza,

któremu musi hodowa! Ja wiem to,

i mój stryk przecie jest ksiciem na Naxos.



ALU 1 CA.

] tak dwóch panów kady ma nad sob!

LUCIA.

A niechaj bdzie! A doa w Wenecji

ilu ich sucha? Ilu czonków w Radzie

Wielkiej zasiada!

ALU 1CA zamyla si.

A s jeszcze przecie

— we Woszech nawet — prawdziwi ksita
i... ksine...

ELENA.

Pewno, lecz jako o zaszczyt

o obwatelstwo weneckie si prosz...

Sam cesarz Stefan w Bizancjum...

LUCIA.
Ach! dajcie

wy mi ju pokój z t wasz Wenecj!
Na wyspy moje chciaabym powróci,

depta po karkach mych rzezaców, niene
ciaa niewolnic moich krwi rumieni

i czeka, rycho jakie ksi wschodnie

czoem o rk m ojcu uderzy...

Zrywa si.



Ach! tam si yje! tam si yje, wiecie!

Morze tam wicej bkitne i niebo,

i róe pachn inaczej, ni tutaj,

i krew inaczej kry, palc yy —
i pocaunki mczyzn s gortsze,

ach! Wstrzsa si i zakrywa oczy.

ALU 1CA z mimówolnem zajciem:

Jak powiadasz? tak-e tam gorco
umiej... pieci?

LUCIA.

Tutaj nic nie wolno!

tu kry si trzeba z kadym pocaunkiem,

a tam — wród kwiatów...

DEA.

1 tutaj, gdy ma
która dostanie...

LUCIA.

Ach, ma! co — ma!M nie na mio jest, ale od tego,

aby swej pani da szaty zociste,

i w zote obu trzewice jej stopy,

i wiat podesa pod jej trzewik zoty —
i da jej wszystko, co trzeba, by moga

] 1



bez troski odda si szczciu mioci...

Kochanka — znajdzie sobie kada sama!

ALU 1CA zamylona — mimowoli:

Tak, lecz m musi by na to czem wicej,

nieli — do...
"Drgna, zrywa si i mówi, pokfy^^j^^ pomieszanie:

Co ty pleciesz, Lucio!

to grzech doprawdy!

MARIA.

Grzech mówi!

ELENA.
Grzech sucha!

DEA.

Jabym z kochankiem czy mem — to jedno —
posza i ndz dzieli, gdybym tylko

kochaa...

ALU 1 CA.

Gupia

!

LUCIA.

Brr! mio przy ndzy!

ALU 1CA jakky mylom swym odpowiadaa:

Nie, nie! to straszne! To byoby straszne...
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Sycha za oknem

PIEW
na nut starej weneckiej piosenki:

Splende la luna

ndla laguna...

Lni si laguny

w blaskach miesica;

w napite struny

do moja trca...

PANNY biegn ku oknom.

DEA.

MARIA.

Kto piewa?

ELENA wygldajc:

A! to jest Antonio!

LUCIA wyglda równie.

Znasz go? Widziaam go nieraz w gondoli...

ELENA.

piewak uliczny, pono z Padwy rodem...

Co to?
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o PIEW brzmi dalej bez przerwy.

Pogldam w koo
za m wynion,

abym jej czoo
ubra koron...

Czy bdzie dziewk,

czy te zamn:
ja moj piewk

zrobi j ksin!

ALU 1 CA.

Szczodry ten piewak!

LUCIA.

A jaki jest adny —

!

PIEW.
Miesic si sobie

dziwuje w wodzie;

ksin j zrobi

w zakltym grodzie!

Niechaj si schowa

w cie ona doy;
moja królowa

podobna zorzy!
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DEA.

Jak piknie piewa doprawdy...

MARIA.

Przecudnie I

LUCIA do Jlluiki:

Pani, ja go tu na gór zawoam,

czy pozwolicie?

ALU 1CA z wahaniem.

Nie wiem...

ELENA.

Moe doa
bdzie si gniewa — —

?

ALU 1CA stanowczo:

Doa? jeszcze czego!

Nie jest-em pani? — Zawoaj go, — owszem.

LUCIA daje znaki przez okno.

Tak, tak! tu przyjdcie! Chce was dogaressa

widzie

!

ALUICA gniewnie:

Dlaczego mówisz, e ja chciaam...
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LUCIA.

A^có to szjcodzi? Baby si inaczej...

Wyglda.

Wysiad z gondoli... wszed na schody... idzie!

ELENA.

Co mu powiemy, gdy przyjdzie?

MARIA.
A prawda!

LUCIA.

Niech zgadnie, która z nas jest dogaressa!

ALUICA.

Dobrze! Siadajmy wszystkie w jednym rzdzie.

Siadaj.

DEA.

Pozna po wieku...

ALUICA gniewnie:

Zapewne! Smarkatej,

jak ty, nie wemie za Wenetów pani!

MARIA.

Cicho! ju idzie.
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ANTONIO DALLE BINDE, piewak uliczny, wchodzi

i staje niemiao na progu.

Cze wam, pikne panie...

LUCIA.

Której oddajesz cze?

ANTONIO.

Wszystkim.

MARIA.
To adnie,

lecz przecie jedna z nas jest dogaress...

LUCIA.

Zgadnij-e, która?

ANTONIO patrzy na ni.

Ksicy wy macie

wygld i pikna jestecie...

Urywa nagle, spojrzawszy na dogaress.

LUCIA.

ja tedy?

ANTONIO gosem z tekk<^ drcym:

Nie wiem i wiedzie nie pragn, lecz gdybym...

= J7
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ELENA.
Co?

ANTONIO patrzy na dogaress.

...ja móg trony rozdziela i wiatu

naznacza wadców, to poow wiata

pod wasze nogi zoybym, dostojna!

Chyli si przed ni.

MARIA.
Odgad!

ELENA troch zoliwie:

To nie dziw!

LUCIA zapatrzona w piewaka — do Eleny:

Jaki on jest adny!

ELENA lekcewaco:

Dosy . .

.

LUCIA namitnie:

Ach! bardzo!

ALU 1CA patrzy w oczy piewakowi.

1 dlaczegó, czecze,

mniebycie wiata chcieli da poow?

ANTONIO.

Wy na królow jestecie stworzeni

!
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aska wam patrzy z miaych, jasnych oczu,

i czoo macic wyniose, bez zmazy,

a usta dumne, do rozkazywania —
i dostojestwo w caej swej postaci...

Wam bym wiat odda i bibym wam czoem...

ALUICA.

A có królowa pieni waszej —

?

ANTONIO.
Pani

!

raczcie wybaczy mej piosnce prostaczej,

e — was nie znajc — szukaa królowej

!

Dzi wiem: wy jedna jestecie na wiecie!

MARIA.

Hola! obraasz nas, moci piewaku!

ELENA.
Susznie pierwszestwo dajesz dogaressie,

lecz i nam przecie te si co naley!

ANTONIO.
Ja czek ubogi, jeden tylko miaem
wiat w swojej duszy...

MARIA.

Wic nam nic nie dacie?
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ANTONIO.
ycz wam szczcia, ile Bóg da raczy...

ELENA.
A mnie?

ANTONIO.

Wam? ma...

LUCIA.

A mnie co dajecie?

ANTONIO.

Wam, pikna pani? Dabym wam królestwo

mioci, bycie w niem wszystk wadali

rozkosz, krwawe cigajc haracze

z uszczliwionych waszym pocaunkiem

rabów ust waszych. Lecz waszym poddanym
jabym by nie chcia...

LUCIA.

Prawdziwi ksita
o wol ludu nie pytaj, kiedy

kad mu jarzmo. — Dobrze nas obdzieli

i podobaa nam si twoja piosnka,

wic chocia nie chcesz by moim poddanym,

dam ci nagrod — królewsk... i moj!
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Jestem ksiniczka. Nigdy nie caowa
jeszcze ksiniczki? — oto s me usta...

Podaje mu twarz.

ANTONIO cofa si.

Ja nie miem, pani. Zbyt hojna nagroda,

nie zasuyem na ni... A jeeli

o ask mog prosi...

ALU 1 CA.

Zota chcecie

za pie pod okny naszemi piewan?
Wyciga rk do szkatuki* k^ór jej jedna z panien podaje.

ANTONIO.
Nie, nie chc zota ! Lecz jeeli mog
prosi o ask, to dajcie mi odej
std — bez nagrody!

ALU 1 CA.

Ja was nie rozumiem...

ANTONIO.
Do mi, e mogem was zobaczy, pani.

Zado. Za wiele... Jeliby wam kiedy

pieni trza byo, albo . . . krwi : woajcie,

ja mam oboje: pie i krew gorc.

21



a jestem duny wam wszystko — za szczcie,

i cud widziaem!

Skania si i wychodzi szybko.

LUCIA poglda za nim.

Dziwak niepojty!

auj teraz, em go zawezwaa...

ALU 1 CA.

Owszem, jest dworny i wcale do rzeczy...

TPstaje, chodzi, — nagle zmieniajc ton, mówi w podra-

nieniu :

Zreszt — ja nie wiem, poco go tu zwioda?

On gupstwa plecie! Królestwo! królestwo

i — dogaressa ! . . . Donna Isabeta,

wdowa po doy... Wstrzsa si.

Dlaczego wy wszystkie

dzi mnie nudzicie? Do ucii — prawie z nienawici:

Ty — grecka ksiniczko!

Siada, opierajc giow na doniach.

Odejdcie! przecie ja chora! widzicie!

Ja jestem chora, chc mie spokój, idcie!

PANNY
zdumione wychodz drugiemi drzwiami na lewo.
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ALUICA
po ich wyciu wstaje, bierze rczne srebrne zwierciado

i przeglda si w niem uwanie. Po chwili szepce do siebie:

] co mi z tego?

Opuszcza rk ze zwierciadem.

Co z tego? co z tego...

Sycha kroki i gosy oywionej rozmowy; Jlluica rzuca

zwierciado i siada znów w gbi, lyem si do drzwi

zwracajc.

MARINO FALI ERO, doa, czek blizko siedmdziesicio-

letni, do starego dba podobny, siwy ale krzepki, o bystrych

oczach, patrzcych stanowczo z pod krzaczastych brwi —
wchodzi, ubrany w domowy strój doów. Za nim postpuj,

rozmawiajc z nim: GlOYANNl MARCELLO, m
w sile wieku, jeden z trzech y>6ówn ady X. i LUCA
DA LEZZE, zgrzybiay starzec z wielk siw brod,

pierwszy Inkioizytor teje J{ady.

FALIERO mówi ywo i stanowczo:

Posowie, mówi, dobrze si sprawili;

niema powodu oskara ich!

LUCA DA LEZZE.
O tem

my tylko sdzim!
FALI ERO.

A ja za powtarzam,

e zawr pokój z Genu!
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GlOYANNl MARCELLO.
Ty doo

nic tu zawiera nie moesz. Jedynie

Rzeczpospolita . .

.

FALI ERO gniewnie:

Niech Rzeczpospolita

rk mi nie wie! Niechaj mi pozwoli

mianowa posów i wodzów, a jeli

przeciwko losom mstwo ich nie zdoa,

niech nie oskara ich acno o zdrad!

Dajcie mi w donie wojn on ca,
a pewno, zamiast myle o pokoju,

zgniot Medjolan i taki cios zadam

pysznej Genui, e si nie podwignic

za sto lat nawet!

GlOYANNl MARCELLO chce mówi.

Doo ...

FALI ERO przerywa mu.

Lecz dopóki

podejrzliwoci wy wszyscy wzajemn

rzdzi si chcecie i miast mnie zaufa...

LUCA DA LEZZE surowo:

Panie! to prawa Rzeczypospolitej

mdre i zbawcze ! sdzi ich nie wolno . .

.
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FALI ERO.

Dziki tym prawom lud si dzi ju burzy,

zniszczony wojn, z której mie nic moe
adnej korzyci ! przygnieciony jarzmem

waszego rzdu, od którego pono

cisze i jarzmo Turka by nie byo!
Wy wiecie o tem, lecz co was to obchodzi!

Wy macie swoje cele, wy — Dziesiciu...

GlOYANNl MARCELLO.
Có my? My sugi Rzeczypospolitej...

FALI ERO.

Wic mnie suchajcie! kiedym ja jej panem!

LUCA DA LEZZE po chwili milczenia:

Doo! przypadkiem z ust ci si wyrwao
straszliwe sowo! które samo jedno

juby starczyo — mimo twe zasugi —
by przesta by tem, czem jeste..,

FALI ERO.
A czeme

ja tutaj jestem, coby warte byo,
abym si ama codziennie przed wami?

GlOYANNl MARCELLO.
Do . .

.
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LUCA DA LEZZE.

Tak, jeste do...

FALI ERO.

Byem wicej,

kiedym pod Zar zbi zagony Hunów
i sta we krwi i w socu!

LUCA DA LEZZE.

Nie wicej!

To bya twoja sawa, dzi — Wenecji

blask opromienia twe czoo, — lecz pomnij,

e to Wenecji blask, a nie twój wasny,
w którym dzi chodzisz!

FALI ERO.

Czy to ma by groba?

DA LEZZE.

Niech nas zachowa Bóg, abymy mieli

grozi pierwszemu w Rzeczypospolitej . .

.

Nasz obowizek tylko . .

.

FALI ERO.

Dobrze! dobrze!
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MARCELLO.
Rada si zbierze za godzin. Wtedy
projekt pokoju wemiem pod rozwag...

FALI ERO.
Dobrze.

MARCELLO.
Tymczasem egnamy ci, doo...

Cofaj si obaj i wychodz.

FALIERO
zblia si do milczcej Jlluiki i gadzi jej wosy. Potem

zwolna podchodzi ku oknu i opiera si*

Znuony jestem... Wyglda.

ALU 1CA po chwili:

Marino . .

.

FALI ERO odwraca si.

Co, ono?
ALU 1 CA.

Nic.

FALI ERO wyglda znów.

Mga znów pada... Jak wówczas, gdym pyn,
tam z Awinjonu wracajc, wybrany
do, na wtej gondoli, aeby
wzi rzd Wenecji...
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ALU 1CA gorzko:

Rzd Wenecji, mówisz!

FALI ERO.

Tak, rzd "Wenecji... tak mylaem wtedy...

Zy znak, prawili — . W mgle minem statek

po mnie wysany — zoty Bucintoro —
i tak z wiolarzem jednym, na gondoli

przybiem — zamiast do bramy paacu —
midzy kolumny dwie — i na ld wszedem
tamtdy...

ALU 1 CA.

Có std?

FALI ERO.

To miejsce stracenia

zbrodniarzy, wrogów Rzeczypospolitej...

Po chwili:

Nie wiem, dlaczego dzi mi to przychodzi

na myl...

ALU 1CA ywo:

Marino . .

.

FALI ERO.

Sucham . .

.
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ALU 1 CA.
Ja chc mieszka

tam, w poudniowem skrzydle — i na morze

patrze si z okien, na laguny...

FALI ERO.
Dziecko

!

wszak tam jest sala Wielkiej Rady...

ALUICA.
Zatem

w skrzydle zachodniem, patrze na Piazzett...

FALI ERO.

Tam Sd Czterdziestu ma sal i drug
wyborcy doów...

ALUICA.

A doa si musi

mieci od tyu, nad wzkim kanaem
i na rudery widok mie z swych okien!

FALI ERO.

Gdyby to o to chodzio jedynie ! Zwraca si.

Ale co tobie dzisiaj?

ALUICA.

Nic mi nie jest,

nic, nic! — Po chwili:
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Przynajmniej ka zburzy te domy,

abym powietrza tutaj wicej miaa! —

FALI ERO gorzko:

Wiesz, e ja kaza tutaj nic nie mog, —
nie jestem panem Wenecji...

ALU 1 CA.

Wic czeme?..

FALI ERO.
Syszaa: do!

ALU 1 CA.

A ja?

FALI ERO.

Dogaressa . .

.

ALU 1 CA.

A gdy ty umrzesz?

FALI ERO.

Czemu przypominasz,

e jestem stary...?

ALU 1 CA.

Bo sam nie pamitasz

o tem ! — Mnie mod wzie ! — a gdy prosi

o moj rk, to mi obiecywa...
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FALI ERO.

1 dotrzymaem

!

ALU 1CA z ironj:

Jestem dogaress!

i po twej mierci, wdowa, bd pywa,
jak Isabeta, tym oto kanaem
i patrzy w okna — nowej dogaressy!

FALIERO pospnie:

Mylaem o tem... i jeszcze... co wicej...

Nie! — Cae ycie strawiem na subie,

na twardej subie Rzeczypospolitej, —
byem podest w piciu miastach, posem
na Wgrzech, w Pradze, u witej Stolicy,

w Montfort, w Genui, — i na Negroponte

suyem, krwi swej nie szczdziem nigdzie —

,

a gdym by mody — lat temu... czterdzieci

i pi...
ALU 1 CA.

Mnie jeszcze nie byo na wiecie...

FALI ERO.

A jam by jednym z tych, co w krwi gasili

bunt Bajamonta, który chcia by panem
Wenecji...

ALU I CA.
1 có?
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FALI ERO.

Nic. Dzisiaj mam siwe

wosy...
ALU 1 CA.

To widz!

FALI ERO.

Moe — gdybym — syna

mia...

ALU 1 CA.

Gdyby syna...

FALI ERO.

...móg jemu zostawi

wadz... to...

ALU 1 CA.

Wadz?

FALI ERO.

Lecz jestem bezdzietny.

1 stary jestem. Wytrzymam do koca
i bd — doa — sug swych... poddanych!

Dla dobra... szlachty! —• Rzeczypospolitej!...

ALUICA.

Gdyby mia syna?...
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FALI ERO-

Co mówisz?

ALU 1 CA.

Nic, nic ju
Mylaam tylko... Urywa,

FALI ERO.

Wytrzymam do koca —
sternik o doniach okutych — w tej burzy...

Nie warto! — chocia mógbym... mógbym...
Zwraca si do ony. Gupstwo!

A ty — po mojej mierci, bdziesz — wdowa —
poglda w okna nowej... dogaressy! —

Wychodzi pierwszemi drzwiami na lewo.

ALU 1CA po jego wyjciu:

Nie! nie! nie bd! nie bd! — Ju raczej...

Zamyla si, siada.

Wkrótce po wyjciu doy wchodzi MICHELE STENO,

dwudziestokilkpletni czonek ady Czterdziestu. Wszedszy,

zatrzymuje si nieruchomie na progu. Ubrany jest w czarn
tog sdziowsk, wosy dugie, z lekk^ krte, ciemne^ —
ostre, namitne rysy twarzy. "Pod pach trzyma plik papierów.

ALU 1CA podnosi gow — patrzy.
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MICHELE STENO.
Szukaem doy...

ALU 1CA wskazuje rk.
Przeszed do swych komnat.

MICHELE przechodzi przez izb.

ALU 1CA nagle:

Michel! —

MICHELE zatrzymuje si przy drzwiach, odwraca.

ALU 1 CA.

Michele! No — chod tutaj! Bliej! —

MICHELE walczc ze sob:

Czemu mnie woasz — pani...?

ALU 1 CA.

Wszak przyszede,
aby mnie widzie.

MICHELE.
Nieprawda

!

ALU 1CA ciszej:

Caowa ?
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MICHELE.
Nic, nic! nieprawda! Ja... szukaem doy...

Tu s wyroki sdu — ma podpisa...

ALU 1 CA.

Có! — te papiery móg zanie kto inny...

Nie kam! ty przyszed — dla mnie!

MICHELE.
Zreszt — gdyby

nawet tak byo...

ALU 1 CA.

A widzisz! Musiae...

Na moj mk!
MICHELE.

ALU 1 CA.

Pójd! — cauj mnie! Prdzej!

Czemuc zwleka?... Ju trzy dni... Tskniam...
Usta mnie pal... tak bardzo... Wiesz, wczoraj

nie mogy piersi me usn — z tsknoty

za twemi usty... Czujesz, jak wezbrane?

Masz! pie! gry! cauj! — Ach! jaki ty mody!
Jak ja ci pragn! — ty — czarny... chopaku...

ty mój! mój... czarny...

Obie donie wplata w jego wosy i cinie mu gow do swej

piersi.
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MICHELE po chwili obdnych pocaunków zrywa si.

Luica! Luica!

ALU I CA.

No co? Czy mao?

MICHELE.

Ja w takich warunkach

gotów oszale!

ALU 1 CA.

Czy nie warto dla mnie?

MICHELE.

Gubi si! gin!

ALU 1 CA.

Wic id w wiat! Zapomnij

o mnie i znajd gdzie drug w wiecie tak,

jak ja..., aeby tak ci caowaa,

jak ja... Id, Michel, i znajd tak zot,

jak ja...

MICHELE.
Dlatego, e ty jedna w wiecie,

to ja si tob mam z innymi dzieli?

ALU 1 CA.

Dzieli? —
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MICHELE.
Masz ma...

ALUICA.

Wszak wiedziae o tern.

MICHELE.

Tak, tak, wiedziaem! Lecz on by daleko,

posowa w wiecie, a weneckie prawo

zabrania mom, kiedy s w urzdzie,

bra z sob ony...

ALUICA.

Wiedziae, e wróci...

MICHELE.
Tak, gdy go do obrano, wiedziaem,

alem nie myla, e to takie straszne, —
a dzi mnie obd ogarnia! Luica!

przecie ty moja jeste!

ALUICA.

Jestem twoja.

MICHELE.
Caa!... Twe ciao, które jam caowa...

Pomyl, e na twem ciele niema miejsca,

któreby ust mych nie znao gorcych...
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ALU 1 CA.

Czuj to, czuj czsto twoje usta

na mojcm ciele, nawet gdy ci niema

przy mnie...

MICHELE.
1 pomyl, e teraz... on... stary...

ciebie... tak samo...

ALU 1 CA.

Dzieciaku, dzieciaku!

i co ci o to? Wszak to nie tak samo!

I czy ty mylisz, e on mnie zna tak,

jak ty, stsknion... pragnc... i chtn?
Ja twoja jestem! ciebie tylko pragn!

Cauje go.

Czujesz? co? czujesz? No, powiedz! — A zreszt.

w ramionach jego... ja myl... o tobie...

MICHELE odtrca j gwatownie.

Wic i to jeszcze! A wic on mi kradnie

ten dreszcz!

ALU 1 CA.

Michele! Michele! on... stary!

MICHELE.
To jeszcze gorzej! Ach! brzydz si tob,
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kiedy pomyl, e on ci dotyka —
stary — zgrzybiay! e wodzi ustami

olinionemi . .

.

ALU 1 CA.

Nie jest on zgrzybiay,

jak lew wyglda! i nie jeden mody...

MICHELE.

Ty mów mi jeszcze!

ALU 1 CA.

Wic po co zaczynasz?

MICHELE.
Dlaczego? Nie wiem. Bo wci myl o tem...

ALUICA.

Nie myl! To gupstwo! Szkoda na to czasu.

Wyciga rk k" niemu.

Lepiej chod, cauj!

MICHELE nie poruszajc si z miejsca:

Gryz w nocy palce

i dr poduszki zbami na ou,
lub na mier pij...

Z nagym wybuchem:

Ja go nienawidz,
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syszysz! Zazdrosny jestem nawet o to,

e on przy tobie jest, ma codzie prawo
patrzy na ciebie... podczas gdy ja musz
tylko jak zodziej...

ALU 1 CA.

Bogatszy od niego,

bo masz mnie ca..|.

MICHELE.

Ja chc duszy twojej,

wszystkich twych myli!

ALU 1CA z umiechem:

Nie kam, Michel, nie kam
j nie oszukuj siebie! Z moj dusz
cóby ty robi? Ust chcesz moich tylko,

moich ucisków, a nienasycony

jeste i przez to zazdrosny! — Lecz ja si
nie gniewam o to. Owszem, moe nawet

za to ci kocham, ty dziki chopaku!

MICHELE.
Suchaj! bd moja!

ALU 1 CA.

Jestem!

MICHELE.
Nie! nie jeste!
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Ale ja prosz jeszcze raz ostatni:

bd^tylko moja!

ALU 1 CA.

A to jakim cudem?

MICHELE.
Rzu go!

ALU 1CA
Szalony?! Raz ju powiedziaam.

MICHELE.
Na greckich wyspach posiado niewielk

mam i dom biay... Wysyam okrty

na wschodnie morza... Wanie jutro agle

rozwin... Pomyl! moemy przez morze

popyn razem — i zgubi si w wiecie

razem, na joskim brzegu, na Cykladach...!

Dom wród wawrzynów jest tam — murowany
i róe krwawe... Tam bd me usta

pieci twe stopy! tam ci szczcie stworz
jasne, jak bkit! —

ALU 1CA patrzy mu w oczy.

Ty mylisz naprawd,

e jabym moga y gdzie w maym domu
poród wawrzynów i za dwór mie cay
róe przed oknem?
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MICHELE.

Ja nic jestem biedny!

Cztery okrty moje s na morzu...

ALU 1 CA.

Tak, tak, wiem o tem, ale có to znaczy?...

MICHELE.
Tak! wobec tego co ci m twój daje!

ALU 1 CA.
Co mi tron daje!

MICHELE.

Ja wszystko zdobd
dla ciebie!

ALU 1 CA.

Dobrze. Dasz ksistwo? zdobdziesz

wyspy wród morza greckiego, jak Ghisi,

Giustinian, Yenier, Barozzi, Querini —

,

abym ja moga tam — ksina — panowa?

MICHELE.
wiat ci dam cay!

ALU 1 CA.

Ha, ha! próne sowa!
gdzie masz pienidze, by zacign wojska?

jakie znaczenie, by poszli za tob?
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MICHELE.

Wic si przekonasz!

ALU 1 CA.

A zatem — zdobywaj

dla mnie to ksistwo! Gdy bdziesz ju panem,

pójd za tob... by moe... jeeli

tutaj w Wenecji nic si nie odmieni...

MICHELE.
Ty mnie nie kochasz!

ALU] CA.

Jakie ty gupi!

Wanie e kocham! bo nie chc, by troska

albo al jaki mio m zniszczyy!

Kocham ci, ale — widzisz — ja mam rozum...

i wiem, e oprócz mioci ku tobie...

Gdybym nad sob, nad swojem pragnieniem

— jak ty — panowa nie umiaa, dzisiaj,

zamiast jak ksina mieszka w tym paacu,

byabym pewno zamknita w klasztorze

albo te z miasta nawet wywiecona —
i tyby wtedy...

MICHELE.
Nie, nie! ty nie kochasz!
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ALUICA.

Gupcze — powtarzam! — kocham ci, chc, pragn,
i przez to wanie... To wszystko dla ciebie

I^

Musz wysoko stan, tak! wysoko,

by ci móc kocha, nic tsknic za niczem, —
kocha ci! syszysz? i nie ba si wiata...

Ach! ty nic nie wiesz jeszcze! —

MICHELE.
Co takiego?

ALUICA.

Nic, nie! nie powiem! Ty jeste szaleniec,

tobie nic mona... Ale gdyby wiedzia...

MICHELE.
Co?!

ALUICA.

Póniej moe... Dzisiaj nie nalegaj...

MICHELE.

Ja chc! mów zaraz!

ALUICA.

Nic nie powiem!
Jdzie w gb, otwiera drzwi.

Doo!
z Sdu Czterdziestu przyniós kto wyroki
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i chce wam odda, bycie podpisali!

Zwraca si do Michela.

Spocznijcie, panie! Doa zaraz przyjdzie!

MICHELE.
Luica!

ALU 1 CA.

Sucham. Czycie rzec co chcieli?

FALIERO wchodzi.

MICHELE skania si przed do.

Oto wyroki...

FALI ERO bierze papiery.

Sd skoczy obrady?

MICHELE.
"Wanie przed chwil...

FALI ERO przeglda wyroki-

Dobrze ju. Odejdcie.

Sam kanclerzowi oddam, gdy przeczytam.

MICHELE wychodzi z gbokim ukonem.

FALI ERO
przegldajc dalej papiery, mówi po jego odejciu:

Nic lubi, kiedy tutaj mi si krci

ten modzik...
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"Po chwili:

Syszysz ?

ALU 1 CA.

Sysz. Có poradz.

On jest urzdnik i ma wstp do doy.

FALI ERO.
Ale ja nie chc!

ALU 1 CA.

A wic mu zapowiedz,

albo zmie prawa Rzeczypospolitej...

FALI ERO.

Suchaj, ja jestem stary — i uwaa
musz...

ALU 1 CA.

Uwaaj.
FALI ERO.

Wiesz, kr po miecie

róne pogoski, mnie ubliajce,

a jeszcze wicej — tobie. Ja nie wierz,

znam ci! lecz nie chc, aeby szarpano

cze dogaressy i ony Pal iera...

ALU 1 CA.

Jakie pogoski...?
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FALI ERO.

Nic chciaem ci mówi...

Kiedy na tronie mym w saJi posucha
znalazem kartk z tym oto napisem...

Wyjmuje kartk i daje jej.

ALU 1CA czyta:

)>Marino filier — pikn ma oneczk!
))inny j pieci, on j utrzymuje !«

Mnie k<^rtkc "^ rku i chowa.

Czemu mi dajesz ten papier?

FALI ERO.

Bo musisz

uwaa...

ALU 1 CA.

Musz uwaa, powiadasz,

a ty?

FALI ERO.
Ja?I

ALU 1 CA.

Juci. Czyja to jest wina,

e saw moj wzito na jzyki?

FALI ERO.
Moja?!
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ALU I CA.

A pewno! Masz mnie, mod on,
a jak dbasz o mnie? Kto ci kiedy widzia

ze mn? Przez lata cae gdzie po wiecie

jedzie, sam mnie tu zostawiajc...

FALI ERO.

Byem na subie Rzeczypospolitej...

ALU 1 CA.

A wic si nie skar, gdy Rzeczpospolita

habi ci on! — Wrócie tu — do —
i znowu sam wiecznie mnie zostawiasz!

FALI ERO.

Ty wiesz, mój urzd...

ALU 1 CA.

Ach! co mi twój urzd!
ty suko szlachty! marny cieniu ksicia!

A zreszt kto wie, jakie ty masz sprawy,

dlaczego on zaniedbujesz! Boe!
wszak twój poprzednik, Andrea Dandolo

te mia eb siwy, kiedy z Izabell

Fieschi-Yisconti rozpocz miostki...

FALI ERO.
Dziecko!...
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ALU 1 CA.

Nie tykaj moich wosów! Moe
tcmi rkami piecie przed chwil

inn kobiet, któr z moich panien,

Luci lub Mari... Ach! brzydz si tob,

brudny mi jeste!

FALI ERO.

Czy ty oszalaa!

ALU 1 CA.

Na tom starcowi modo swoj daa!

1 to dzi taka haba mnie spotyka,

wanie dzi, kiedy powiedzie ci miaam,

e bdziesz ojcem!

FALI ERO.

Co? ty jeste w ciy?

ALU 1 CA.

Tak jest, oddawna!

FALI ERO.

Dlaczego dopiero

dzisiaj mi mówisz?

OONNA ALUICA.
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ALU 1 CA.

A bom ja nie chciaa,

aeby yo to dziecko!

FALI ERO.

Jak?!

ALU 1 CA.

Syszysz

!

Nie chciaam zrodzi ywego! 1 po co

mie doy syna? czyli mu zostawi

tron swój? S jeszcze we Woszech ksita,
Este, Carrara, Yisconti, Gonzaga

i Scali ghieri ! Im warto dziedziców

rodzi, lecz Fallier... Na co tobie syna?

Po co ja bóle mam znosi i reszt

piknoci mojej, gasncej w tych murach,

niszczy wydaniem na wiat dziecka! Po co?!

FALI ERO.

Zamilcz, kobieto! Ty blunisz! ty grzeszysz!

Jeli ja bd mie syna...

ALU 1 CA.
'

To ze mn
razem po mierci twojej bdzie patrzy
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w okna paacu, kdy si urodzi!

— A moe urzd przy doy dostanie!

FALI ERO.

Do ju sów prónych. Jeli syn si zrodzi,

to bdzie tutaj panowa!

ALU 1 CA.

Jeeli

szlachta go zechce wybra do — kiedy

starcem ju bdzie — i nowego pana,

lalk w swych rku, pokae ludowi

:

))Oto wasz doa, jeeli tak chcecie !«.

FALI ERO.

Nie z aski szlachty i nie z chci ludu

bdzie on ksiciem, ale z mojej woli.

ALU] CA.

Tyby mia...?

FALI ERO.

Tron mój musi — odziedziczy!

ALU 1 CA.

Wic postanawiasz...?
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FALI ERO.

Tak. By wadc tutaj.

ALU 1 CA.
Nareszcie

!

FALI ERO.

Dawniej ju nieraz mylaem:
w czeme jest Fal ier od panów ze Scali

gorszy lub nawet choby od Yiscontich?

Nieraz, gdym musia ulega przewadze

szlachty na radzie, krew we mnie kipiaa,

ale mi zaraz rce opaday:

poco? dla kogo? — ja stary, bezdzietny!

ALUICA.

Bdziesz mia syna, jeno daj mu ksistwo!

FALI ERO.
Dam.

ALUICA po chwili:

Ty to zrobisz. Tak, ty jeste silny —
jak lew... i zdoasz wykona co zechcesz!

Kocham ci za to — wiesz, ty lwie mój stary!

FALI ERO.

Jedyna moja! przecie to dla ciebie...

Bo mimo wszystko — moebym si wzdrygn
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przed tym zamachem na spokój ojczyzny,

zwaszcza dzi, kiedy wojn skoatana...

ALU 1 CA.

Czy si ju wahasz? Wszake nawet pastwo

zyska, gdy ty je ujmiesz w silne donie...

FALI ERO.

Tak jest, masz suszno. Zreszt — chcesz by
i bdziesz ksin. Kupujesz to sobie, [ksin
dajc mi syna. Zanim na wiat przyjdzie,

zwal rzd szlachty i sam si ogosz
jedynym panem dziedzicznym Wenecji

!

Tak ci przysigam na gow dzieciny,

któr w swem onie nosisz!

Haas na korytarzu.

GOS BERTUCCIA ISARELLA.

Gdzie jest doa?!

Drzwi si otwieraj, z oskotem wpada BERTUCCIO
ISARELLO.

FALI ERO.
Czego tu chcecie?

BERTUCCIO ISARELLO chwyta oddech.

Panie, czy ty wadasz
Wenecj? Czy tu s jakie ustawy?
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czy te magnatom wolno jest bezkarnie

obywateli bezczeci i krzywdzi?

FALI ERO.

Kto wy jestecie i co wam si stao?

BERTUCCIO ISARELLO:

Jestem Bertuccio Isarello, gówny
naczelnik robót w Arsenale miejskim.

Giani Dandolo pohabi mnie panie!

Gdym mu przystpu do warsztatów wzbrania,

jako mam prawo, on — ten szlachcic butny —
w twarz mnie uderzy!

FALI ERO.

] yje?

ISARELLO po chwili ponuro:

Nie miaem
broni... Wiesz, panie, w Wenecji nie wolno

mieczów nam nosi... Radcom jeno suy
taki przywilej...

FALI ERO.

Poco do mnie przyszed?

ISARELLO.
Skar si, doo.
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FALI ERO.

Do Awogadorów
rzecz ta naley...

ISARELLO.

To s wszystko krewni

lub przyjaciele mego napastnika. —
Sprawiedliwoci chc, panie, na szlacht,

która pomiata obywatelami

!

FALI ERO.

Czy wiesz, e doy ni sucha nie wolno

skarg bez orszaku szeciu Wielkich Radców?

ISARELLO.

To jest odpowied? lem si tedy wybra...

Pono nam bdzie trzeba nosi miecze —
mimo zakazu. Bdcie zdrowi, doo!

FALI ERO.

Czekaj ! mówiem, e doa nie moe
sucha twej skargi, lecz moe... Faliero.

Rozumiesz?

ISARELLO patrzy mu w oczy — po chwili.

Nie miem...
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FALI ERO.

Po co chcia Dandolo
wej do warsztatów?

ISARELLO.

Nie wiem, panie. Mówi,
e polecenie ma z Rady Dziesiciu,

a gdym si doy zakazem zasoni,

on was ly...

FALI ERO.

Mnie ly, czy te... do?

ISARELLO.
Panie

!

jestecie do!
FALI ERO.

1 przeto nie mog
by sprawiedliwym, jakbym tego pragn...

ISARELLO.
Wic bdcie...

FALI ERO.

Czeme?

ISARELLO.

S sowa tak cikie,

e lepiej, kiedy w duszy pozostaj...
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FALI ERO.

Jak grot w sajdaku?

ISARELLO.

Bet ju na ciciwie

ley i dry ju niecierpliwa rka,

co zgina majdan...

FALI ERO.

' Aby ubi?...

ISARELLO.
Hydr—

dziesicciogow.

FALIERO po chwili milczenia:

Przyjd tu dzisiaj do mnie,

gdy noc zapadnie. A powiedz swym braciom,

by... mieli miecze w domach.

ISARELLO.

Zrozumiaem.

Przyjd, nim strae na noc u wrót stan.

FALI ERO.

Tak. Teraz odejd.
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ISARELLO.

Bóg wam dopomagaj,

szlachetny panic!
Wychodzi.

FALI ERO w chwil po -wyjciu JsaretU:

Pierwszy sprzymierzeniec...

ALU 1CA pógosem do siebie:

Drugi, a moe trzeci...

FALI ERO.

Co?

ALU 1 CA.

Nic. Myl,
aby ci tylko nie zawiód.

FALI ERO.

Znam ludzi.

Nienawi przeciw rzdom szlachty ponie,

trzeba mi tylko wyzyska ten poar...

ALU 1 CA.
Dla nas!

FALI ERO wstrzsa gow.
Dla dziecka naszego I
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ALU 1 CA.
A wtedy...

HEROLD wchodzi.

Rada Dziesiciu na sdy si zbiera!

FALIERO drgn, po chwili mówi:

Odejd i powiedz, e doa wnet przyjdzie.

HEROLD wychodzi.

ALU 1 CA.

Czemu spospnia?

FALI ERO.

Nic. Rada Dziesiciu...

ALU 1 CA.

Zdepcesz ich!

FALI ERO.

Albo oni mnie. Ha! trudno...

Koci rzucone, co ma by, to bdzie.

KONIEC AKTU PIERWSZEGO.

59





AKT 11.





Winiarnia ryhackcf nad k^^naem. ciana w gbi otwiera si

trzema szerokiemi arkadami na k^na, do którego wiedzie

kilk^ k<^miennych stopni. Skadane drzwi drewniane, zamyka-
jce arkady, rozwarte s obecnie. Wida w perspektywie po-

grony w wieczornym mroku k^na i szeregi domów po obu

stronach. Wwiniarni troje drzwi; jedne z prawej na uliczk

i dwoje z lewej do mieszkania gospodarza. Par prostych

drewnianych stolików i som wyplatane krzesa. U puapu
lampa oliwna.

Za stoem przy winie siedzi kunierz BELTRAME BER-
GAMASCO. Przy drzwiach, gotowi do odejcia, notarjusz

NICOLO BIONDO, FRANCESCO BELESIN /ar-

biarz, MARCO MUDA eglarz, GIOYANNl DA
CORSO rybak i kUku innych. Wród nich NICOLO

DORO, gospodarz winiarni.

BIONDO.
Filier musi przed ludem zoy przyrzeczenie, tak

jak je dotd skadaj doowie przed szlacht. Musi
obieca: Wszystkim da równe prawa...
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MUDA.

Zawrze pokój z Genueczykami!

BIONDA Uczy na palcach.

To drugie. Potem...

BELESIN.

Da obywatelom wstp do Wielkiej Rady...

BIONDO.

Niech bdzie i to. Bez rónicy.

BELESIN.

Zmniejszy podatki...

BIONDO.

To czwarte...

DORO.

A przedewszystkiem znie Rad Dziesiciu... Na
zawsze 1

BIONDO.

] Mniejsz Rad...

DA CORSO.

Wolne ryboóstwo bez opaty daniny...
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BELTRAME od stou:

No, i po sto cekinów kademu, albo i dom... Ja

bo chc koniecznie mie dom i tyla!

BELESIN.

, Niechby on tylko by sprawiedliwy...

MUDA.
Jak nie bdzie, to na jego miejsce wemiemy in-

nego!

DA CORSO do gospodarza:

No, bywajcie zdrowi. Bóg zapa za wino.

DORO.

Za mao. Wic mona na was liczy?

BELESIN.
Dajcie znak tylko.

BIONDO.
Mamy swoich ludzi...

DORO.
To dobrze, to dobrze! Jutro wam powiem...

GOCIE wychodz.

DORO podchodzi do Beltrama, siada przy nim.

Wic dwustu ludzi, mówie?
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BELTRAME popijajc wina:

Moe by i dwustu, jak si upr. — Dacie mi

Cartuzz?

DORO.

Dam. Ale czy zechc i za tob?

BELTRAME.
Niby kto?

DORO.
Ci ludzie.

BELTRAME.
He, he, he! Ojcze! Widzicie te pici? Uderza w stó.

Jak Beltrame co powie, to si go sucha! Ludzie

go szanuj!

DORO.

Tak, ty w pici mocniejszy jeste, ni w gowie...

BELTRAME.
Ja i gow mam dobr, tylko troch za duo pij...

No, a jak ona potem nie zechce?

DORO.

Cartuzza? Musi. 1 tak czas j wyda!

BELTRAME.
To mi si podoba! Dajcie pyska ojcze, i wina jeszcze

troch! Ja zapac! — Bo to widzicie, ze mn jest
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tak: jak si na co upr, to eby tam! — Ja wiem,

e ta wasza Cartuzza... rónie o niej mówi! Tu
rozmaici pankowie zachodz po nocy, ale có z tego,

kiedy mnie si podoba i oeni si z ni! Ha, ha,

ha! nieprawda, ojcze? Napijcie si ze mn!

DORO.
Dobrze, dobrze. Ale tych ludzi masz ju goto-

wych?

BELTRAME przywiadcza gow.
Szklarzy z Murano... Oni na szko maj lekkie palce,

ale paskie by dobrze tuc potrafi!

DORO.

Jak tylko dam znak... Moe jutro, pojutrze...

BELTRAME.
Ona mnie zreszt do lubi. Podobam jej si, bo
jestem mocny chop! — A jakby mnie potem su-
cha nie chciaa, albo tam jeszcze z kim... na boku...

to jak zawal t garci! —
DORO.

Tak z ni nie dasz rady.

BELTRAME.
Co — nie dam rady? Ja — pókim dobry, tom
dobry, ale jak w zo wpadn! Corpo di Dio!



Chwyta prón flaszk ze stou i z caym rozmachem
rzuca w k^t.

DORO.
Upie si. Nie rób haasu!

CARTUZZA wbiega na dwik stuczonego szka.

Co si tu stao?

BELTRAME.
To nic, — ja tylko jestem troch wesoy! — Jak

si masz, Cartuzza ! Bierze j pod brod.

CARTUZZA odtrca go.

Id, pijaku!

BELTRAME.
A có to, nie wolno mi si napi troch na nasze

zarkowiny?

CARTUZZA.
Jeszcze do nich daleko!

DORO do córki:

Sprztnito w komorze?

CARTUZZA.
Tak, ojcze...

68 =i==========^==============z==



DORO.

Bo moe dzisiaj... Spostrzega wchodzcego Isarell.

A wanie!

ISARELLO wszedszy z prawej, zrzuca paszcz i przy-

stpuje szybko do gospodarza.

Có, dobrze?

DORO.

Chodcie do komory, to wam wszystko opowiem...

ISARELLO.

Starego nie ma?

DORO.

Ma tu przyj póniej— ze synem. Take Antonio...

ISARELLO.
Dobrze. Idzie naprzód na lewo.

DORO na boku do Cartuzzy:

Jak przyjdzie stary pan Filippo, to mi powiedz

zaraz

!

CARTUZZA.
Tak.

DORO.
A dla Beltrama bd grzeczna, pamitaj ! Ja go po-

trzebuj, rozumiesz? ja go potrzebuj!
Wychodzi za Isarell.
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CARTUZZA.
Ach! co mi tam!

BELTRAME poglda za Jsarell.

Cartuzza, to on te bdzie z nami?

CARTUZZA.
Nic wiem. Siada w drzwiach i wygldajc na kana,

zaczyna sobie nuci.

Matu moja, a wic tobie*)

ju opowiem prawd ca:
na balkonie staam sobie

wczoraj wieczór z chustk bia, —
nie wiem w jakim to sposobie,

e na ziemi spada chusta,

on j podniós i na usta

wzi i caowa — tak dugo — wci...

BELTRAME.
Kogo tam wypatrujesz?

CARTUZZA.
Mojego kochanka. JSuci znów:

Córu moja, jeli owa
mio tylko jest uczciwa,

to ja zgodzi si gotowa...

*) Stara piosnka wenecka.
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BELTRAME.
Przestaaby piewa, kiedy ja chc z tob mówi...

CARTUZZA.
Mów! l^uci dalej:

...Jeste moda, urodziwa,

jako róa ta majowa...

BELTRAME.
Przesta, mówi! Wiesz, e ja si chc z tob
oeni?

CARTUZZA.
Wiem. piewa.

...e chcesz kocha, to ja wierz,

ale powiedz mi tak szczerze...

BELTRAME.
Cieszysz si?

CARTUZZA.
Nic z tego nie bdzie. ,

BELTRAME.
Dlaczego

!

CARTUZZA.
Bo ja mam kochanka.



BELTRAME.
Eh ! to tam gupstwo! Wiem przecie, e ci kagaca
nie zakadali i spaa ju pewno z niejednym. Ale

od tego jeszcze adnej dziewczyny nie ubyo! he,

he, he! — czasem to tylko przybdzie!

CARTUZZA.

Ju ja tam przez ciebie, durniu, nie zgrubn w pasie!

BELTRAME.
A to si jeszcze pokae! Jak si z tob oeni...

CARTUZZA.
Nic z tego, powiedziaam!

BELTRAME.
Ho, ho! zobaczymy! Ojciec mi ci da!

CARTUZZA.
A co ja to — ciel na sprzeda?

BELTRAME.
Ciel nie ciel, a ojca sucha musisz

!

CARTUZZA.
Nic bd.

BELTRAME.
Dobrze ci u mnie bdzie, — mam warsztat bogaty...
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CARTUZZA.
Nie chc!

BELTRAME.

Ja wiem, tobie si lepiej podoba gzi si tutaj po

nocach z pankami... T^alewa sobie wina z nowej flaszki

i pije — ale ja ci powiadam... Pije.

CARTUZZA.
Co?

BELTRAME.
To si skoczy musi

!

CARTUZZA.
Nie skoczy si! Tak jest, bd si gzia, bd
caowaa, kogo zechc, bd co noc spaa z kim

innym, ale ty, pijaku, ani palcem mnie nie tkniesz!

BELTRAME.
Ano zobaczymy! Chce j obj i pocaowa.

CARTUZZA odtrca go gwatownie.

Id precz, bydl pijane! Ociera twarz.

BELTRAME zatoczy si na stó, — wstaje.

Ej, dziewko djabelska! podobasz mi si! Jak ja ci
za wosy zawlok do óka...
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CARTUZZA chwyta nó.

Noem gn, jak wou!

BELTRAME.
Mnie i nó nie straszny! Pije. eby mi twój ojciec

powiedzia — nie dwustu, ale tysic ludzi przy-

prowad, to ja dla ciebie... Pije, a wypiwszy, rzuca

szklank i tucze.

CARTUZZA.
Wszystko szko wytuczesz!

BELTRAME.
A niech tam! Ja ju jestem taki!

Idzie ku niej chwiejnym J^roJ^iem.

CARTUZZA cofa si w j^^f izby.

W tej chwili przybija przed próg gondola, z klórej wysia-

daj FILIPPO CALENDARIO, NICOLETTO CA-
LENDARIO i ANTONIO DALLE BINDE.

FILIPPO CALENDARIO wchodzc, do Cartuzzy:

Ojciec jest doma?

CARTUZZA.
A jest, zaraz powiem.

Jdzie na lewo do piewszych drzwi i woa:

Ojcze! ju przyszli! Do Beltrama pógosem: Ty bydl!
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BELTRAME siada tymczasem niezadowolony i wyscza
reszt wina z flaszki wprost do garda.

Nicch-ta I

CARTUZZA do przybyych:

Siadajcie tymczasem. Pan Isarello jest tam z ojcem,

DORO i ISARELLO wchodz i witaj si w milczeniu.

DORO poglda na córk*

Cartuzza, przynie wina i kubki...

CARTUZZA wychodzi speni polecenie.

¥. CALENDARIO.
Nie trzeba. Nie dugo i tak zabawimy...

DORO.
Jakby kto przyszed...

ISARELLO wskazuje gow na Beltrama.

To ten?

DORO.
Tak.

NICOLETTO.
Znam go, ale... Urywa.

DORO do Beltrama:

Nie czas-by ci to ju i do domu?
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BELTRAME wstaje, zataczajc si.

Naprzód — witam was piknie wszyscy ssiedzi 1

Potem — dlaczego ja mam i do domu? A potem

jeszcze pytam si was: dacie mi Cartuzz, czy mi

nie dacie? Zatacza si.

CARTUZZA wchodzi i ustawia wino i kubki-

DORO.

Wiesz co Beltrame, przepij si ty, bo zdaje mi si,

e do domu nie zajdziesz. S tam w izdebce worki

na awie...

BELTRAME podniesionym gosem:

Ja si was pytam, dacie mi j, czy nie dacie?

CARTUZZA nalewa wino.

Pierwej ty, opoju, wasne ucho zobaczysz!

DORO.

Ale dam, dam, tylko nie dzisiaj jeszcze! Id si

przepij troch... Prowadzi go.

BELTRAME dajc si prowadzi:

Kiedy tak, to mog spa. Ja ju jestem taki. Przy-

prowadzi ludzi? — przyprowadz! ilu trza! Tysic!

dwa tysice! Ho, ho! niechby który nie sucha,

jak Beltrame powie: hola chopcy! — Bdziemy
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robi ksicia? to mi nic nie szkodzi, — ale dziewka

musi by! Jak nie, to nie!

DORO.

Dobrze, dobrze! Wypycha go do komory w gbi na

lewo i zamyka drzwi za nim. Do Cartuzzy: ] ty id
ju spa.

CARTUZZA ociga si, pogldajc na k^na.

Moe jeszcze... bdzie co potrzeba?

DORO.
Id spa, mówi!

CARTUZZA wychodzi pierwszemi drzwiami na lewo.

ISARELLO.

Lepiejby byo zostawi tego opilca w spokoju...

DORO wzrusza ramionami.

Hm, on czasem podpije sobie troch, ale midzy
szklarzami z Murano ma wielu znajomych i kunierze

pójd za nim wszyscy. Szanuj go, bo jest chop
silny, cho nie bardzo mdry. Przyda si nam.

F. CALENDARIO.
Nam nie o liczb powinno tu chodzi,

lecz o to, jakich mamy z sob ludzi.
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13ARELLO.

Mimo to trzeba, bymy obliczyli

siy.

F. CALENDARIO oglda si.

Brak jeszcze Trevisana...

ISARELLO.
Dzisiaj

ju tu nie przyjdzie. Prosi, by do niego

zaj przed pónoc...

NICOLETTO.
Lubi Trevisanów!

Jeden jest w Radzie Dziesiciu...

ANTONIO.
A drugi

Trevisan w Mniejszej Radzi e,..

NICOLETTO.
Z nami trzeci!

Niech si re szlachta! —

F. CALENDARIO do Dora:

A wic jak stoimy?

DORO.
Bertuccio wie ju. — Jest Marco Pollini

z Chioggii, przyjaciel pono dawny doy...
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F. CALENDARIO.
Ale nic nic wic, e doa jest z nami?

DORO.

Prócz nas nikt nie wie. Tak chcielicie przecie...

NICOLETTO.
Kto wicej?

DORO.

Biondo, notarjusz...

ISARELLO.
Ten dobry,

ma wpyw...

DORO.
Vittore Negro, budowniczy...

F. CALENDARIO.
Czek mnie oddany...

DORO.
Bertuccio Fialiero,

doy bratanek —^ zuboay...

ISARELLO.

Tacy

s najpewniejsi...
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ANTONIO.
Mój dobry przyjaciel...

DORO.
Cola Ruosa, kapitan. Z rybaków

i marynarzy jest Branca, da Corso,

i da Fontana, Muda, Brazzodoro, —
z miasta: Belesin, Ugolino, wreszcie

i ten — Beltrame... Wszystko ludzie pewni...

ISARELLO.

Jeli z nich kady zmówi cho dwudziestu...

DO^RO.

Wicej przywiod...

ISARELLO.

Tem lepiej...

DORO.
Pollini

wemie Chioggiotów...

ANTONIO.
A ja wraz z Bertucciem

Falierem szlachty drobnej garstk zbior,

samych szatanów!
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DORO.

Ja mieszczan. Beltrame...

ISARELLO.

Tego nie liczmy. Ja mam robotników

arsenaowych...

NICOLETTO.

A ja przewoników,

wiolarzy...

ISARELLO.

Dobrze. T>o Tilippa.

Wy, ojcze, zbierzecie

obywateli...

F. CALENDARIO potakuje gow.
Którzy chc, by suszno

znów panowaa...

ISARELLO cignie dalej.

...powanych! i z nimi

czeka bdziecie na wynik...

F. CALENDARIO.
Miecz jeszcze

udwign!

NICOLETTO.
Nam to zostawcie ju, ojcze!
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ISARELLO.
Tak trzeba. Potem pójdziecie do doy,
by z nim wraz zoy nowy rzd, gdy z Rady
Dziesiciu, z Mniejszej Rady i z Senatu

aden ju ywy nie ostanie... My za...

— to ju pojutrze — my za tak zrobimy:

Chioggioci niechaj poczn za Kanaem
rozruch... Do T^icoletfa:

a ty znów na Rialto...

NICOLETTO.
Rozumiem..,

ISARELLO.

Ja z Arsenau wypadn... Do Dora:

^y swoim

pokacie domy wszystkich Radców...

DORO.
Dobrze.

ISARELLO.
— i wikszej szlachty. Uderzy si w dzwony,

na placach ognie... Gdy na odgos gwatu
wybiegn z mieszka...

DORO.
Wtedy rzn, rozumiem.

ISARELLO.
Tak. Chyba c si kto do nas przyczy...
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NICOLETTO.
Nie trza nikomu ufa! Wyrn wszystkich

ciemiycieJi

!

F. CALENDARIO.
Krew ich na ich gowy!

ISARELLO.

A ty, Antonio, z sw garci tymczasem

na plac witego Marka wpadniesz z krzykiem...

ANTONIO wykrzykuje:

Niech yje ksi! ksina niechaj yje!

ISARELLO.

Cicho! — 1 bramy paacu wysadzisz,

jeliby byy zamknite. Tam doa
rk ci poda...

ANTONIO.
A ja dogaressie

Wenecj rzuc pod nogi

!

NICOLETTO.
To ona

jest z Gradenigów! — najdumniejsze pany!

Moe si ujmie za swymi krewnymi,

albo naprawd zechce potem wada!...
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ANTONIO.
Wic bdzie wada!

NICOLETTO.
Pierwej nó jej w gardo

wbij!...

ANTONIO.
Nicolo! ty jej nie widziae!

nie wiesz, jak pikna! jaka w niej królewsko,

jaka askawo i czysto anielska!

NICOLETTO.

A znasz t piosnk, co brzmi po Wenecji:

»Marin Filiero pikn ma oneczk,
winny j pieci...

«

ANTONIO porywa za nó u pasa.

Milcz! to niecna potwarz!

jeeli sowo jeszcze!...

NICOLETTO zrywa si równie i wyciga nó.

F. CALENDARIO.
Schowa noe!

W przededniu wielkiej sprawy o kobiet

wy si wadzicie? Wstyd! haba! 1 có nas

obchodzi ona Filiera!
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ISARELLO.

To prawda!

Wszak jeli jego chcemy zrobi ksiciem,

to tylko przeto, i on zdolny zama
przemoc zuchwaej szlachty!

F. CALENDARIO.
] ludowi

da sprawiedliwo!

DORO.

1 krzywdy si naszej

pomci

!

NICOLETTO.

Daj Boe!

ISARELLO.

On to zrobi ! Starzec —
nie moe mie ju osobistych celów!

Có mu po wadzy na tych lat niewiela,

które mu jeszcze pozostay z ycia?

A zreszt— przecie dzi jest pierwszym w pastwie,

dzieciom za, których nie ma, nie zostawi

tronu. Dlatego wierz, e si sprzysig
z nami jedynie dla dobra narodu...
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DORO.

Ja tylko tego nic rozumiem dobrze,

dJaczego nie chce, by naprzód wiedziano,

i on jest z nami? Wszak to by otuchy
dodao ludziom, pewnoci i siy...

ANTONIO.
Ma swoje wzgldy...

NICOLETTO.
Czyby nam nie ufa?

My mu ufamy, a on nam nie ufa!

ISARELLO.

On mdrze robi, bo jeli si zamach

nic uda? jeli nam okuj rce,

to kto zostanie, aeby na nowo
podj rzecz ludu?

DORO.
Jednak my dajemy

krew sw za niego...

F. CALENDARIO.
Nie za niego, bracia!

Za lud dajemy krew, za sprawiedliwo,

za dobro miasta i za pastwa dobro,

rzeczpospolit ogóln, prawdziw!
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za pokój, który witemu Markowi

obieca Chrystus, a szlachta wydara!

NICOLETTO.
To si tak mówi! Ja wiem jedno tylko,

e krew si we mnie...

ISARELLO przerywa mu.

Nam chodzi o jutro!

O to, by jutro nikt nie mia ponia,

ani bezczeci równego czowieka!

by synom naszym nie gwacono córek!

by wnuków naszych za wiat nie pdzono,

gdzie musz walczy dla garstki wybranych,

którzy z posiewu krwi ich zbior zoto!

F. CALENDARIO.
O sprawiedliwo nam idzie!

ISARELLO.
] o to,

bymy o losie swoim stanowili

sami! — A jeli bdzie pan nad nami,

to niech pamita, e wzi z rki ludu

wadz! z krwi naszej i z naszego trudu —
i niech szanuje tych, co go wynieli

!

J^anaem przepywa gondola, — w niej ki^k^ modych lu-

dzi — ze wiatem, piewami i krzykiem.
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DORO zblia si szybko do drzwi na k^^na, wyglda,

a potem zamyka, nadsuchujc przez chwil.

NICOLETTO.
Co to?

DORO.
Pankowie, którzy to po nocy

czsto zachodz. Baem si, e teraz

take tu pyn, dlatego zamknem
drzwi, lecz na szczcie popynli dalej...

Zblia si do drugich drzwi i chce zamkn...

ANTONIO wyglda.

Nic! zawracaj! Pyn tutaj! patrzcie!

NICOLETTO.

Prdzej ! zamknijcie... Nie pucie ich —

DORO.
Trudno,

drzwi mi rozwal...

NICOLETTO.
Niech który spróbuje...

DORO.
Nic! — Chwaa Bogu! popynli sobie

gdzieindziej

!

Sycha krzyki na odpywajcej gondoli.
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NICOLETTO wyciga pi w stron kanau.

Cieszcie si! cieszcie — do jutra!

F. CALENDARIO wstaje.

Czas nam i pono...

DORO zamykajc drugie i trzecie drzwi:

Wóz si ju nakoni;

pónoc si zblia...

ANTONIO.
Trevisan nas czeka...

F. CALENDARIO.
Tak, o pónocy.

ISARELLO.

A wic si zbierajmy.

Z do na jutro mia zoy spotkanie...

DORO.
Wy idcie naprzód, by nie spostrzeono...

Moe gdzie stranik... Ja zaraz za wami

razem z Antoniem...

Obaj CALENDARll i ISARELLO wychodz
drzwiami na prawo.
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DORO idzie k^ drzwiom od komory, staje.

Cartuzza ju ley...

Drzwi si otwieraj, na progu staje CARTUZZA.

DORO.
Ty nie pisz jeszcze?

CARTUZZA.
Nie, ojcze, nie mogam

zasn...

DORO patrzy na ni podejrzliwie.

Nie moga?... Po chwili.

Suchaj, ja wychodz...

Drzwi s zamknite. Tu — zarygluj za mn
i wiata poga...

CARTUZZA.
Tak, ojcze.

DORO.
Ja wróc

moe nad ranem. Zapukam do okna....

W nocy nie puszczaj nikogo...

CARTUZZA.
Nie, ojcze.
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DORO.
Pamitaj! Bo Jntonia:

Chodmy!

ANTONIO kadzie do na gowie Cartuzzy,

adn macie córk...

DORO.
A tak.

ANTONIO.
Ma wosy czarne...

DORO.
Czas ju, chodcie...

CARTUZZA.
Czego wy, panie, na mnie tak patrzycie?

ANTONIO.
Bo jeste adna...

CARTUZZA.
Prawda? adna jestem?

i od niejednej szlachcianki adniejsza?

powiedzcie

!

DORO.
Gupia

!
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ANTONIO.
Moe bym ja nawet

gbiej, dziewczyno, zajrza w twoje oczy,

ale có! Wiesz ty, kto oln od soca,
ten ju nie widzi gwiazd ani ksiyca,

lecz tylko cigle w soce patrze pragnie,

choby mia oczy straci!

CARTUZZA.
Nie rozumiem...

ANTONIO.
Tcm lepiej... lepiej... Chodmy ju, ssiedzie...

Wychodz obaj,

CARTUZZA rygluje drzwi, któremi ojciec wyszed. T^a--

sfpnie zblia si do drzwi od kanau, odsuwa wrzecidze

i uchyla nieco. Patrzy wgb. Po chwili sycha znowu
piewy i woania, te same co poprzednio. Cartuzza, jakby

sobie przypomniaa, biegnie na lewo, do drzwi, za klóremi

pi Beltrame, nadsuchuje, a potem zasuwa rygle. Wraca

wgb i otwiera szeroko drzwi na J^ana.

Sycha OKRZYKI na kanale:

wieci si jeszcze!

Cartuzza!

Patrz! ona!

Dalej tam do niej!

Przybijaj ! przybijaj

!
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Przed drzwi przybija bogata gondola z dwoma wiola-

rzami. Z. gondoli wysiada czterech modych ludzi: Ml-
CHELE STENO, MAFFIO MOROSINI, PITRO
BOLLANl / MORETTO ZORZl. Wchodz do izby

ze miechem i haasem.

MAFFIO wchodzi pierwszy — gruby.

Jak si masz, maa! Dostaniemy wina?

CARTUZZA.
Zazaz...

PITRO oglda si.

Jest ojciec? pi ju?

CARTUZZA.
Wyszed...

MAFFIO.
Dokd?

CARTUZZA.
Nie wiem... powróci nad ranem...

MORETTO.
Cudownie!

Cartuzza pani?

CARTUZZA.
Zaraz podam wino...
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MAFFIO.
Czekaj! czas mamy... Przywitaj si pierwej!

Pójd tu! pocauj ! Chce j obj.

CARTUZZA wymyka si ze miechem.

Nie was! nie was, panie!

Wybiega po wino.

MAFFIO do Michela:

Syszae, Michel?

MORETTO.
To czowiek szczliwy!

Dziewka jak sarna!

MICHELE.
Nudzi mnie!

PITRO.
Szalecze!

jabym da za ni... dwadziecia cekinów!

MORETTO.
Ja i trzydzieci!

MAFFIO.

Bo ich nie masz! — Ale

to wszystko gupstwo!
Siada i opiera donie na kolanach.
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Suchaj-no, Michelc,

czy ty nabierzesz nareszcie rozumu?

MICHELE.
Przy was!

MAFFFIO.

A przy nas! — Ja wiem, co ci gryzie...

7Va niecierpliwy ruch Michela:

Nie! nic nie mówi! imion nie wymieniam!

Ale plu na to! Pamitaj: kobiety —
to s anioy! ale przy tem — winie!...

MORETTO.
Ha, ha! cudownie!

MAFFIO.

] lubi si dzieli!

My tylko mamy przesd pod tym wzgldem...

nie daj ofiar! — A jeli nie umiesz

poprzesta na tem, co- daj, to zdaw si...

MICHELE.
Ale có mnie to?...

MAFFIO.

Nic ci nie obchodzi,

wiem! lecz posuchaj...
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MICHELE.
Oszczd mi tych nauk!

MAFFIO.

A nic! Bo widzisz, tutaj masz dziewczyn,

która ci kocha — i tu wiesz przynajmniej,

czego masz szuka! A e ty nie pierwszy?...

to có! Czy mylisz, e pierwszy... gdzieindziej?

albo ostatni?

MICHELE.
Maffio!

MAFFIO.

Nic nie mówi,
chocia wiem wszystko! Mógbym ci niejedno

powiedzie nawet, ale ty, jak kogut,

skaczesz do oczu...

MICHELE.
A wic daj mi pokój

!

CARTUZZA wchodzi, stawia gsiory.

Wino...

MAFFIO do Michela:

E! z tob nie dojd do adu,

a al mi ciebie...
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MICHELE.
Za mao dzi piem,

a mam pragnienie...

Chwyta gsior i pije wprost z niego.

MAFFIO.

To mi si podoba!

PITRO.
Piknie!

MORETTO.
Cudownie

!

MICHELE
stawia gsior, — mówi rozogniony z nienaturalnem oy-

wieniem :

Cartuzza ! daj kubki

!

dzi si bawimy wesoo! syszaa!
Ty pijesz z nami

!

CARTUZZA.
Z wami, panie, chtnie!...

MICHELE.
A có to znowu? Mów mi tak, jak zawsze...

CARTUZZA.
Wic — z tob chtnie! P/)'^.

~
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MICHELE.
No, chod mnie pocauj

!

CARTUZZA cauje go,

MAFFIO.
Hola!

PITRO.
A my co?

MORETTO.
1 nam si naley!

MICHELE.
Cauj ich w koo ! no, dalej

!

CARTUZZA.
Kaecie ?

wy mi kaecie, bym ich caowaa?

MICHELE.
Syszysz

!

CARTUZZA.

] nic wam nie bdzie chodzio

o to?

MICHELE.
Zobaczysz

!
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CARTUZZA z nag zawzitoci:

Wic dobrze! gdy chcecie I
—

MORETTO.
Brawo! ja pierwszy!

MAFFIO.

Zaczekaj ! Cauje j.

MORETTO.
Ju dosy!

Ja teraz! Cauje.

PITRO.
Dosy! Mnie przecie te zostaw! Cauje.

CARTUZZA wyrywa si, zakryioa oczy i nagle z pa-
czem przypada do kolan Michela.

Michel

!

MICHELE.
Co tobie?

CARTUZZA.
Kazae... Nie chciaam!

Ty si nie gniewaj!

MICHELE.
Czy ty oszalaa?

ja si mam gniewa?



CARTUZZA.

Ja tobie... dla ciebie...

Chciaam ci na zo zrobi... Czy ci o mnie

ju nic nic chodzi?

MICHELE lekko:

Owszem, owszem, bardzo.

Napij si wina. Daje jej pi.

MAFFIO.

A to bieda z dziewk!

MORETTO.
Michel jest potwór! Ja na jego miejscu...

PITRO.
Przestacie artów! — to jest wzruszajce...

CARTUZZA do Michela:

Ty przecie widzisz... Jak ten pies przy tobie

jabym gotowa...

MICHELE gadzi jej wosy.

Miaem psa adnego,

charcic bia z czarnemi oczyma...

Maffio j wygra odemnie i w koci

znów do Moretta przegra!
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PITRO.
A Morctto

sprzeda j dobrze!

MAFFIO.

Tgi z niego kupiec!

MORETTO.
Wiecie, zagrajmy w koci o Cartuzz!

MAFFIO.
Przednia myl

!

MICHELE.
Syszysz, Cartuzza, zagramy

w koci o ciebie!

CARTUZZA.
A to co ma znaczy?

PITRO.
art tylko!

MICHELE.
Nie art! Jeste przecie moja!

CARTUZZA.
Tak, jestem twoja...
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MICHELE.
A wic ja o ciebie

gram z nimi w koci! Kto wygra, ten bdzie
twoim kochankiem!

CARTUZZA.

Ja nic nie rozumiem!

MICHELE.
Ma kto z was koci?

MORETTO.
Ja mam!

MAFFIO.

On ma zawsze!

MICHELE.
Rzucaj

!

MORETTO rzuca z kubka.

Pi!
MAFFIO.

Mao! dawaj! zuca. Ja mam siedem!

Pitro, ty!

PITRO.
Nie chc! —
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MICHELE.
Rzucaj-c, do licha!

PITRO rzuca.

Dwa!
MICHELE.

Na mnie kolej! "Rzuca.

MAFFIO patrzy.

Dziewi

!

MORETTO.
Michel wygra!

MICHELE.
Patrzaj, Cartuzza ! W koci ci wygraem

!

MAFFIO.

Michel szczliwy, jeno e nie umie

szanowa szczcia!

MICHELE do Cartuzzy:

Jeste moja zatem,

lecz co ja z tob zrobi?

CARTUZZA.
Byam twoja

i przedtem, ale ty ze mn nie artuj,

suchaj ! nie artuj

!
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MICHELE.
] o có ci idzie?

moe si gniewasz?

CARTUZZA.
Nie! na ciebie — nigdy!

'Nagle tuli si do niego.

We mnie do domu! Ja ci bd wierna,

bd tak wierna...

MICHELE.
• Mam si eni moe!?

CARTUZZA.

Nie! — ja kochank twoj bd, sug,
czem zechcesz! — kochaj mnie tylko!

MORETTO przy drzwiach z lewej:

A to co?
syszysz? — '

PITRO nadsuchuje.

Kto chrapie!

MAFFIO.

Rznie kto pi raczej

!

Co to? Cartuzza!
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CARTUZZA zrywa si ze miechem.

Ha, ha, ha! nie budcie!

Ha, ha! — mój przyszy pi tam! Nie obudcie!

MORETTO.
Cartuzza mczyzn ukrywa w swej izbie!

CARTUZZA.
Nieprawda!

MAFFIO.

Jakto? wic tam — nie mczyzna!

CARTUZZA.
Tak! — ale ja go nie ukrywam! Spi si, —
ojciec go zamkn...

PITRO.
A jak si obudzi?

CARTUZZA.
Drzwi s zaparte!

MAFFIO.

A jak je wywali?

MORETTO.
1 narzeczon swoj tu obaczy?
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CARTUZZA z zawzitoci:

To ja go wtenczas zepchn do kanau!

Bydl!

MICHELE.
Ty za m wychodzisz, Cartuzza?

CARTUZZA.
Nieprawda! Ojciec chce, ale nic z tego!

MICHELE.
Czemu ?

CARTUZZA tuli si znów do niego.

Bom twoja! Przeciebym nie moga
da si innemu tkn, gdy ciebie kocham

!

MICHELE odpycha j nagle.

A tak!

CARTUZZA.
Dlaczego odpychasz?

MICHELE.
Nic. Siadaj.

Podobasz mi si. Pijmy! Przyjaciele,

pijmy za zdrowie Cartuzzy!

WSZYSCY pij.

Niech yje!
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CARTUZZA do Michela:

WoJ by sug twoj, ni u niego

pani...

MICHELE.
To gupia! A zreszt — to prawda!

wszak on ci nie da zota ni bisioru,

ni suby... ale gdyby da to wszystko,

to choby stary by, co? choby stary...

Zacina si.

CARTUZZA.
Michel! co tobie? Patrzysz si tak dziwnie

na mnie...

MICHELE.
Masz adne oczy, wiee usta,

i wosy due, lnice, takie czarne...

MORETTO zoliwie:

Ty wolisz zote...

MICHELE drgn
Tak. Ja wol zote...

CARTUZZA pó-szephm:

We mnie, Michele...
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MICHELE.
Syszaa? ja lubi

zociste wosy...

CARTUZZA naraz zaniepokojona:

O kim mylisz teraz?

MAFFIO uderza Michela w rami.

Nie myl! Miej ro7um! Bierz j! Ja ci mówi,
to ci wyleczy ! Dziewczyna jak orzech !

Tutaj przynajmniej nie bdziesz mia zudze!
Zwraca si do Cartuzzy.

Miaa kochanków?

CARTUZZA zakopotana:

Tak... miewaam, ale...

MAFFIO.

Syszysz? Do Cartuzzy:

Podobasz mi si! Twoja szczero

wicej jest warta... I>o Michela:

Spytaj której z naszych !

Kada ci powie, e ty jeste pierwszy,

— i naturalnie ostatni zarazem!

Ale si pociesz: to ju twój poprzednik

sysza i sysze bdzie twój nastpca!
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MORETTO.
Maffio jest czowiek mdry!

PITRO.
A zanadto!

MICHELE nagle:

Cartuzza! wina!

MORETTO.
Zdrowie modej pary!

MAFFIO.
Pijmy ! T^ij-

MICHELE do Cartuzzy:

A moe... byoby to dobrze

wzi ci...

MORETTO zoliwie — pógosem:

Zaczyna si Michel roztkliwia!

CARTUZZA tuli si.

Kochasz mnie?

MICHELE.
Chciabym... Wiele bym da za to,

ebym ci kocha — tak, jaka jeste...
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CARTUZZA.
Pocauj...

MICHELE.
Pachn twoje wosy... take...

Zamyka oczy, chyli si i cauje Cartuzz przecigle w usta.

CARTUZZA zrywa si nagle.

O kim ty myla?

MICHELE zmuszajc si do miechu:

O tobie!

CARTUZZA.
Nieprawda!

Ty nie mnie teraz caowa! — bo dotd
nigdy... gorco tak... Przyznaj ! ty myla
teraz nie o mnie!

PITRO pógosem:

To instynkt niewieci

!

CARTUZZA w coraz wikszem podnieceniu:

Nie o mnie myla!

MICHELE marszczy brwi.

A wic — tak! By moe.
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CARTUZZA coraz gwatowniej:

Ty kochasz inn! i do mnie przychodzisz,

kiedy nie moesz tam i...

MICHELE.
Daj mi pokój

!

CARTUZZA.
Lecz mylisz o niej ! 1 dlatego nigdy

mnie nie caujesz, ani mnie nie pragniesz,

nie bierzesz, cho ci si sama oddaj...

A gdy caujesz — to nie mnie, lecz tamt —
na moich ustach! — Co? ty masz kochank?

masz?!

MORETTO podpowiada:

] zamn!

CARTUZZA.
Zamn? rozumiem!

1 kiedy ona tam z mem...

MICHELE.
Milcz, cierko!

CARTUZZA.
Nie bd!

1 1
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MAFFIO.

Dajcie ju pokój

!

CARTUZZA.
Nic zmilkn!

Lcpszam ja od niej, bo ja tylko twoja

byam, cho ty mnie nawet tkn nie chciae!

Ona tam w óku z mem si przewraca...

a ty...

MICHELE zamierza si na ni.

Stul gb!

CARTUZZA uchyla si przed ciosem.

Ja za dobra na to!

Miaam kochanków, lecz na tom za dobra,

eby ty do mnie przychodzi i myla
o innej! syszysz!

PITRO.
Chodmy ju, Michele.

Daje znaki czekajcej na nich gondoli, J(jWra podpywa.

CARTUZZA.

Ja ci kochaam...

MICHELE.
Nie prosiem o to!
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Za wino pac! — a e ty szynkujcsz

i pocaunki...

MORETTO wybucha miechem.

Ha, ha, ha!

MAFFIO.
Sied cicho!

MICHELE koczy:

— tom je te paci!

CARTUZZA.
Pacie? — 1 jutro

pójdziesz znów do niej, pójdziesz znów — odemnie?

zuca si na niego i gryzie go w szyj.

MICHELE odtrca j.

Gryziesz? ty cierwo! Ociera krew.

CARTUZZA tryumfalnie:

Id do swej kochanki

z tym znakiem moich zbów na swej szyi I

Id do niej teraz! pozna, e kobiece

zby — i pozna, e mode i ostre...

MORETTO.
Ha, ha! doprawdy! Jeli dogaressa

ujrzy...



MICHELE
byskawicznym ruchem wyciga miecz.

Milcz! —

MAFFIO chwyta go za rk-

Spokój

!

CARTUZZA oszoomiona:

Boe! — dogarcssa...!

Wic — dogarcssa?...

PITRO przyskakuje do niej.

Cicho bd! Cartuzzal

na mio bosk! —

MICHELE rzuca kiesk zota na ziemi.

Tutaj masz — za wino!

Chodmy std!

MAFFIO.

Chodmy

!

Siadaj do gondoli i odpywaj.

CARTUZZA stoi przez chwil w milczeniu, nagle oprzy-

tomniawszy, biegnie, strca nog kiesk do kanau i woa:

Nic chc twego zota!

Ty psie! — O Boe! dogaressa!... Boe...!

A ojciec... oni...
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T^agle z wybuchem:

Nie bdziesz ty ksin!
nie bdziesz, mówi!

Biegnie do drzwi z lewej, omoce.

Beltrame! Beltrame!

omoce coraz silniej.

Beltrame ! wstawaj

!

Otwiera drzwi i krzyczy:

Wstawaj-e, Beltrame!.

GOS BELTRAMA.
A co tam?

CARTUZZA.

Wstawaj

!

BELTRAME wchodzi zaspany, przeciga si.

A! zdrzemnem sobie...

CARTUZZA.
Chcesz mnie!

BELTRAME.
Co?

CARTUZZA.

Czy mnie chcesz? syszysz?

BELTRAME przychodzc do przytomnoci:

Ano chc, chc...
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CARTUZZA.
To mnie bierz! zaraz! teraz! natychmiast!

BELTRAME cofa si:

W imi Ojca i Syna... A có ci si tak nagle na

mio zebrao?

CARTUZZA.

Ty bydl gupie ! No, cauj-e mnie, cauj ! Bd
twoja, ze lubem, czy bez lubu, ale id pierwej ...do

doy..., nie, nic do doy! — Id do Rady Dzie-

siciu...

BELTRAME z przestrachem:

Do Rady... Dziesiciu?

CARTUZZA.
Tak! ] powiedz, e ja nie chc..., to jest, e doa...

nie! e mój ojciec...!

BELTRAME.
Czy ty oszalaa?

CARTUZZA
przeciga rk po czole, tumic suche, kurczowe kania.
Przechodzi i siada przy stole. Po chwili zaczyna mówi

spokojniej:

Suchaj, Beltrame, bd twoj on...
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BELTRAME.

To dobrze I Chce j obj.

CARTUZZA z nagym wstrtem:

Odejd!— Po chwili : Ty wiesz, podobno mój ojciec

—

i tamci... chc zrobi do ksiciem... Ja co sy-

szaam...

BELTRAME.

A tak. Ja ludzi sprowadz! Ho, ho!

CARTUZZA z nienawici:

A dogaress — ksin!

BELTRAME.
A juci, przecie to jego ona!

CARTUZZA wybucha znów.

Ja nie chc!

BELTRAME.
Bdzie si tam ciebie kto o to pyta!

CARTUZZA.
Oni ci dadz... pienidzy... duo, — Rada Dzie-

siciu..., tylko id i powiedz...
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BELTRAME.
Wolabym djaba uapi za rogi, jak spotka si
z kim z Rady Dziesiciu...

CARTUZZA.

To powiedz, komu chcesz, byle tylko...

BELTRAME.
Co tobie? To przecie ojca twojego powiesz!

CARTUZZA z zaciekoci.

Niech go powiesz! niech wywieszaj wszystkich! —
Urywa. — A zreszt niepotrzeba mówi, e to mój

ojciec, nie trzeba wymienia nikogo...

BELTRAME.
Ja si tam w takie rzeczy nie wdaj. "^^

CATTUZZA bezradnie:

Wic có! ja sama...

BELTRAME.
Cho co prawda, to wszystko nie jest mdre. Bo
jak szlacht si wyrnie, to kto bdzie u mnie

futra kupowa?

CARTUZZA ywo:

A widzisz!
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BELTRAME.

A nawet duo mi s winni... U samego Liona mam
ze czterdzieci cekinów... Jak go zarn, to kto mi

potem zapaci?

CARTUZZA.

Ty mdry ! widzisz ! Trzeba, eby mu powiedzia...

ostrzeg... — Ha! dogaressa...

!

BELTRAME namyla si.

Moe... tylko... ja nie wiem...

CARTUZZA.

Mój sodki . Beltrame ! id, id i powiedz...! Prze-

cie nikomu nie stanie si nic zego, — nie bd
nawet wiedzieli kto, jak i co... Ty ich nie wydasz,

ostrzeesz tylko, aby nie dopucili... Powiesz, e
zasysza przypadkiem... Dobrze? dobrze? Beltra-

me! dobrze?

BELTRAME z wahaniem:

A bdziesz moja?

CARTUZZA gorczkowo:

Nie wierzysz? chod zaraz — do izby... Ty bydl
gupie...! No, cauj! nie broni... Lecz jutro —
pójdziesz?

•

»J9



BELTUAME oszoomiony.

Ha, pójd. Co robi!

Smiefc si gupkowato, przygarnia [dziewczyn ku sobie.

CARTUZZA
objta wpó, wyciga zacinite pici w stron domów

widnych nad kanaem.

A! ty mi zabraa mojego kochanka —

!

BELTRAME.
li! przecie mnie ci nikt nie zabiera! —

Cauje j.

KONIEC AKTU DRUGIEGO.
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AKT III.





Sala delio Scudo w paacu doów. Czworo bogatych drzwi

w bocznych cianach; w gbi dwa okna, wychodzce na

dziedziniec. Plafon rzebiony, ciany wykadane drzewem

i zdobne malowidami. Midzy oknami tron duy z czer-

wonego drzewa z zoceniami. T^ad tronem wisi tarcza

z herbem Talierów.

Boa MARINO FALI ERO siedzi na tronie, obok niego

pókolem czonkowie ady Mniejszej: GlOYANl MO-
CENIGO, ALMORO VENlER,TOMASO YIADRO,
GlOYANNl SANUDO, PIERO TREYISAN iPAN-
TALEONE BARBO. Poniej stoi o balustrad tronu

opary POSE greckiego cesarza. Po drugiej stronie DO-
GARESSA, — przy niej panny dworu: LUCIA GHISI,
ELENA LOREDAN, MARIA SANUDO i DEA
DANDOLO, — oraz kilka innych, bogato strojnych DAM.
Przez sal przewija si wci tum GOSCl, — przewa-

nie w maskach lub kapturach na gowie. Tworz grupy

rozmawiajcych, miej si, tacz, wchodz i wychodz
w ustawicznym ruchu i gwarze. — Przy drzwiach stoj

HAJDUCY.
Czas popoudniowy, — soce, zniajc si k^ zachodowi,

pada przez okna.
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FALI ERO do posa:

Oto wic macic, panic, te zabawy,

którecie widzie pragnli w Wenecji...

POSE.
Zaiste! patrz na rzeczy przedziwne!

Znaem Wenecjan, jako tgich kupców,

eglarzy miaych, dzielnych wojowników, -

teraz poznaj ich w domu...

ALU 1 CA.

1 jake,

wypado, panie, to poznanie?

POSE.
Pani!

Kiedy powróc i z mego poselstwa

zdam cesarzowi spraw, to sam cesarz

bdzie aowa w Bizancjum, e nie jest

panem w Wenecji!

Zwraca si do Taliera.

Wam bdzie zazdroci!

FALI ERO.

Nic jestem panem! Tu — rzeczpospolita;

ja tylko sug jestem mego miasta...

Lecz gdy wrócicie, rzeczcie cesarzowi.
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em przyjacielem Jego jest — i licz

na jego przyja... Myl o Wenecji...

Na jego przyja dla miasta Wenecji...

ALU 1CA do posa:

A czy kobiety nasze wam si, panie,

wyday pikne?

POSE.
Tak, s pikne, pewno!

Lecz o tern przyjdzie mówi mi z trudnoci,

bom widzia jedne tylko — najpikniejsz!

i godn icie cesarskiego tronu!

ALU 1 CA.

Która to? Z dziew mych która?

POSE.
To wy sama!

ALU]CA ze miechem:

Dobrze, e jutro z rana ju jedziecie,

bo doa gotów si na was rozsierdzi,

e mówic rzeczy tak dworskie, na prób
m cnot chcecie narazi... auj,
em nie woya maski, jako inni...
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POSE.
Maska by chodu waszego nic skrya, —
królewsko waszej postaci zbyt jawna...

FALI ERO.

Zadowoleni wic jestecie, panie,

z zabawy?
POSE.

Wielce! po nad wszelk miar!.. Urywa.

FALI ERO.
Cocie rzec chcieli?

POSE rozglda si.

Nic... Jeno mi dziwno,

e do paacu ksicia tylu ludzi

w maskach wej moe...

FALI ERO.

Ha, ha, ha! mylicie,

e to nie dobrze?

POSE.
U nas — do cesarza —

nie atwo przystp uzyska...

FALI ERO.
Lecz doa

nie jest cesarzem...
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POSE wskazuje rk<i-

Tarcza wasza wisi

nad tronem, panic, jak herby królewskie...

FALIERO spospnia mimowoli.

Kadorazowy doa wiesza tutaj

herb swój... lecz nie jest królem — ani ksiciem.

Jest tylko sug Rzeczypospolitej. —

POSE.
To wszystko dziwne dla mnie.

HEROLD wchodzi i mówi do doy:

Widowisko

jest na dziedzicu ju przygotowane...

FALIERO do posa:

Syszycie? — pójdmy na taras, zobaczy

igrzyska dzielnej weneckiej modziey!

POSE koni si gboko przed ALUIC, która wychodzi

naprzód, za ni DOA, POSE i DWÓR.

GOCIE wród woa:
Igrzyska! pójdmy! igrzyska! —

wychodz równie.
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w opustoszaej sali pozostaj dwaj ludzie: FILIPPO
CALENDARIO / BERTUCCIO ISARELLO - ohaj

okryci paszczami w maskach.

F. CALENDARIO.
S wszyscy?

ISARELLO.

Jeszcze nie. Ale to jeszcze do wczenie.

Przy kocu igrzysk doa nam przykaza

zej si...

F. CALENDARIO.
Tak. Teraz nie trzyma si razem...

S tu czonkowie Rady, a ci maj
bystry wch.

ISARELLO.

Znam ich — i patrz w ich twarze,

czy bd jutro podobni — po mierci

!

F. CALENDARIO.
Cicho! Kto idzie...

ISARELLO.

Zdaje si — Antonio!

F. CALENDARIO.
Czemu on kry po caym paacu?
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ISARELLO Jo wchodzcego wanie ANTONIA:

Strze si! zwrócono na ciebie uwag!

Czemu si wóczysz jak cie? czego szukasz?

ANTONIO.

Ogldam izby, w które wpa mam jutro...

F. CALENDARIO.

Plany ci daem. Teraz zniknij z oczu

i czekaj chwili, kiedy ognie greckie

zapal. Wtedy zejdziemy si tutaj

wraz z do...

ISARELLO spostrzegszy, e si kfo zblia:

Cicho! —
ozchodz si wszyscy w róne strony.

ANTONIO doszedszy do drzwi, zatrzymuje si i za-

wraca. Staje obok kotary. Tamci ju wyszli.

Wchodzi ALU IGA, idzie ku oknu.

ANTONIO podbiega — klka.

Pani!

ALU ICA odwraca si przeraona.

A! kto to?
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ANTONIO odrzuca kaptur.

Wasz suga!

ALU 1 CA.
Antonio

!

ANTONIO.
Raczylicie mnie pozna! — dziki za to!

ALU 1 CA.
Lecz po co...?

ANTONIO.
Chciaem was widzie, nim ksin

powitam jutro!

ALUICA.

Jeli was spostrzeg...

ANTONIO.
Gdyby mier staa u tych progów...

ALUICA.
Cicho

!

Wszake wy siebie mym sug nazwali

:

ja nie chc traci moich sug! Szanujcie

tego, co moje!

ANTONIO.
Musiabym sam siebie

czci, jakby wito, bo wasz jestem cay!
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Nie dla mej braci i nie dla Faliera

jutro krew toczy bd, jeno dla wasi

Panujcie, pani! Ja was chc na tronie

widzie! wiat u nóg waszych chc zobaczy,

jako ten miesic pod stop Madonny...

ALU 1 CA.

Wy mnie nie wstydcie!

ANTONIO.
Jako kwiat poniecie!

ALU 1 CA.

Gdy bd ksin, to was zrobi, panie,

piewakiem dworu i ni bd — drca —
przy waszych pieniach...

ANTONIO.
Dotknijcie mi czoa

doni! na bój mnie powicie jutrzejszy!

ALU 1 CA.

Gdybym nie bya zamna, to usty

czoa waszego dotknbym gotowa,

lecz wstyd niewieci i cnota maeska
nawet królowej ka skpi takiej

aski, — wic donie wam daj, caujcie...

9'
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ANTONIO przyklka.

Róa w nich, pani...

ALU 1 CA.

Wic j sobie wecie...

ANTONIO bierze kf^iat i cauje jej rce.

Dziki wam, dziki. Na mem sercu bdzie

jutro, jak puklerz... A jeli... jeeli...

ALU 1 CA.

Co?

ANTONIO.
Jeli zgin, to wy mi przyrzeczcie,

e cho po mierci moje chodne czoo
pocaujecie...

ALU 1 CA.

Przyrzekam

!

ANTONIO.
O! teraz

czekam ju tylko zgonu!

ALU 1CA dosyszaa zbliajce si kroki-

Wstacie rano,

kto si tu zblia! Idcie! —
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ANTONIO wstaje, zarzuca J^apfwr i wychodzi szybko,

cisnc otrzyman ró do serca.

MAFFIO wchodzi, odrzuca kaptur.

Jestecie!

ALUICA upewniwszy si, e Antonio odszed, zblia si

szybko ku niemu.

Tak, — jestem! Czego chcielicie odemnie?

MAFFIO.

Dwa sowa tylko: pozostaw w spokoju

Michela

!

ALUICA.

Nie wiem, co to znaczy, panie!

MAFFIO.

Nie graj komedji ! Zbyt dobrze si znamy

!

Przez cztery lata nie rzekem ni sowa,
nawet si widzie z tob nie staraem,

chocia... Urywa.

ALUICA.

Co — chocia? Bye mym kochankiem?

To i có z tego? Kochaam ci dawniej,

dzisiaj nie kocham. Mylaam, e przecie

i ty zdye zapomnie ju o tem!
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MAFFJO.
Tak, ale...

ALU 1 CA.

Có wic znaczy dzi ta schadzka?

rozmowa! groby!

MAFFIO.

Pozostaw w spokoju

Michela! Ja — co przeszedem, wiesz dobrze,

i yj! Ale on tego nie zniesie!

ALU 1 CA.

Có mnie obchodzi Michele! Stosunku

niema adnego midzy nami.

MAFFIO.

Nie kam

!

nie kam! Wiem wszystko, cho on si nie przyzna.

Zmiuj si! On ci kocha do szalestwa!

on ycie traci ! zostaw go w spokoju

!

ALU 1CA nagle zmienia ton.

A jeli nawet... jeli on mnie kocha

i ja go kocham..., có tobie do tego!

MAFFIO.
Chc go ratowa!
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ALU 1 CA.

Ratowa ?

MAFFIO.
Przed tob!

Wyrwa go z rk twych...

ALUICA.
A to w jaki sposób?

MAFFlO patrzy jej w oczy — prawie cynicznie.

Powiem mu wszystko...

ALUICA gwatownie.

Nie! tego nie zrobisz!

MAFFIO.
Zrobi.

ALUICA.
Wic zreszt spróbuj! — czy uwierzy,

gdy ja zaprzecz...

MAFFIO.
Mnie uwierzy!

ALUICA zmienia znów ton.

Maffio!

Maffio, jaki ty przecie niemdry!
Wierzysz naprawd, e ja kocham jego?
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Brzydot swoj tylko na mnie dziaa

i t dzikoci... Nic wicej ! N i c wicej

!

Nie bd zazdrosny! Nic mnie z nim nie czy!

MAFFIO.

A ! jak ty kamiesz ! jak ty kamiesz cigle

!

ALU 1CA aszc si prawie:

Czyem kamaa, kiedy ci dawaam
usta caowa... pomnisz? kiedy piersi

moje tak dray...

MAFFIO.

Luica

!

ALUICA przesuwa mu do po twarzy.

Czy czujesz?

tak samo mikkie s dzi moje rce
i usta moje tak samo gorce... v

jeszcze...

MAFFIO.
Luica

!

ALUICA ruchem gowy zrzuca fal wosów.

Pocauj mc wosy..

MAFFIO
mimowoti kryje twarz w jej wosach i caujc, szepce:

Tak dawno... dawno...
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ALU 1CA nagym ruchem odsuwa si od niego i wybucha

szyderczym miechem:

Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!

A widzisz! gdybym ja tylko zechciaa,

dzisiaj by jeszcze jak pies do mnie wróci!

1 ty si udzisz, e zdoasz tamtego

wyrwa z mych obj, póki ja nie zechc?

Powiedz mu! Przyjdzie tu! wpadnie jak burza!

a ja go tylko wosami nakryj

i powiem: Maffio skama! — a on pójdzie

i ciebie noem zaga! Zrozumiae?
"

MAFFIO.
Straszno mi ciebie! Co ty jest?

ALU 1 CA.
Kobieta

!

tylko kobieta!
MAFFIO.

Nie! ty bestja...!

ALU 1 CA.
Ha, ha!

Urywa, oglda si.

Doa tu...

MAFFIO narzuca kaptur, chce odej.

ALU 1CA chwyta go za rkc-

Zosta! Mógby podejrzywa...

Zmienia ton.
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Widzicie panic, e jestem bez maski...

DOA staje na progu.

ALUICA
cignie dalej, udajc, e go nie widzi.

...wic na zaczepki wasze nie odpowiem,

zwaszcza e nie wiem, z czyich ust wychodz...

Odejdcie, panie, idcie na dziedziniec,

tam s igrzyska i dziew piknych zado...!

MAFFIO wychodzi.

FALIERO postpuje naprzód.

Kto to by?
ALUICA.

Nie wiem. Kto ze szlachty pono...

Dobrze, e przyszed, — cigle mnie nachodz...

Chro mnie. Marino!

Garnie si ywo ku niemu.

FALI ERO obejmuje j.

Có si tu znów stao?

ALUICA cofa si.

Nic... Obraaj mnie... e ty jest stary,

to myl, e ja ci kocha nie mog
i e ju wolno na cze m nastawa...
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FALI ERO.

Przydeptam ja ich — tych zuchwalców podych —

nim dwa dni min...

ALU 1 CA.

Nie lubi tych zabaw,

gdzie kady w masce wej bezkarnie moe...

FALI ERO.

Trzeba ci byo stray wezwa. Zreszt —
dlaczego sama jeste? Gdzie twe panny?

ALU 1 CA.

Nudz mnie... Chciaam odpocz... Gdy ksin
bd, to znios owe maskarady...

FALI ERO.

Tak... lecz dzisiejsza jeszcze jest potrzebna,

ty wiesz... Urywa.

ALU 1 CA.

Spiskowi ?

FALI ERO potwierdza skinieniem.

Dzisiaj przyj tu maj,

gdy ognie greckie na dziedzicu wszystkich

zajm...
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ALU 1 CA.

A jutro?

FALI ERO.

Inne buchn ognie...

Dzi mi przysig maj zoy...

NICOLO LION
wbiega pospiesznie — w zwyktym stroju.

Doo...!

FALI ERO odwraca si.

Co tam?

LION.

Rzecz wana...

Spoglda na dogaress.

ALUICA.

Wychodz na balkon,

widzie igrzyska.

.

FALI ERO.

Przyjd tam niebawem.

ALUICA odchodzi, egnana gbokim ukonem Liona.

FALI ERO.
A wic?

J40 =



LION.

Przed chwil przyszed do mnie czowiek,

znajomy kunierz, Beltramc, i mówi...

FALI ERO.

Có tak wanego powiedzia ten kunierz,

e wam oddechu brakuje powtórzy?

LION.

e pono spisek...

FALI ERO.

Co?!

LION.
— jaki si skada,

by Rzd przewietnej Republiki zwali...

FALIERO niespokojnie:

1 co wam mówi dalej?

LION.

Czy nic dosy!
Ostrzeg mnie, abym jutro nie wychodzi,

bo mier kademu z szlachty grozi...

FALI ERO.
Wicej?



LION.

Wicej nic. Biegn do Rady Dziesiciu...

FALI ERO.

Czycie mówili ju w Radzie?

LION.
Nie jeszcze.

FALI ERO po chwili — panujc ju nad sob:

Jeli nic wicej ponad t pogosk
nie przynosicie, to mao. Syszaem
o tem i rzecz ju zbadaem. To bajki.

pijcie spokojnie i nie trudcie Rady.

LION.
Ale...

FALI ERO.

Powtarzam: Radzie ani sowa!

Ja sam si spraw zajm, — ju zajem
nawet... Rzecz baha, faszywa pogoska.

Nie mówcie o tem nikomu, by próno
nie straszy ludzi. — Pójdcie zreszt ze mn...

Wychodz obaj.

LUCIA wchodzi wraz z ELEN.
To on! z pewnoci... Poznaam go, mówi! —
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ELENA.
Coby tu robi?

LUCIA.

Ale on! Antonio!

By tu — w tej sali... widziaam.

ELENA.
Ten pose

naprawd bardzo przystojny... 1 patrzy

na mnie...

LUCIA.

Ma czarny paszcz z ótem na gowie

wyszyciem...

ELENA.

Pose grecki?

LUCIA.

Nie! Antonio!

1 có mi pose! Czy on ma czerwone

usta i oczy — jak ten mój — byszczce?

ELENA z lekcewaeniem:

piewak uliczny...

LUCIA.

Do jest dostojników, —
prawie na mów! — Lecz on...
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ELENA.
Do kochania?

LUCIA.

Czy do kochania, nie wiem! lecz to pewna,

ebym caowa chciaa jego wargi...

S takie krwawe...

ELENA.
Nie patrzy na ciebie...

LUCIA.

1 có mi o to? Niechaj zamknie oczy!

Nie z tych ja jestem, które pragn, aby

je caowano! — Ja sama cauj,

gdy chc! Tak samo, jak owoc dojrzay

wysysam, — potem rzucam owoc, usta, —
gdym ju nie godna... Ale teraz pragn
czu ar ust jego i chód biaych zbów...

Spoglda w otwarte drzwi.

Idzie tu, widzisz!

ELENA.

To nie on!

LUCIA.

On, pewno!

Czarny paszcz, óte na gowie wyszycie.

144



Elena! id ty... id ty na dziedziniec!

Tam pose grecki...

Zoliwie:

Moe wreszcie spojrzy

na ciebie... Przecie wci na dogaress

nie moe patrzy...

ELENA.
To nieprawda!

LUCIA.
Dobrze,

ju dobrze! odejd! — Moja ty kochana!

Cauje j gwatownie.

Ty jeste troch do chopca podobna, —
daj ust!

Cauje j znowu.

ELENA chwytajc oddech:

A! — jak ty caujesz!

LUCIA.
Co? prawda?!

Umiem! — No, id ju!

Popycha j kM drzwiom.

Wchodzi MICHELE STENO — w paszczu podobnym,

jak Jlntonio. "Kaptur odsoni, idzie ku oknom, nie patrzc,

tyem do dziew zwrócony. Lekki mrok pada.
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ELENA wychodzi.

LUCIA skrada si z tyu, chwyta nagle Michela za szyj

i z lekkifn okrzykiem:

Antonio! — cauje.

MICHELE gosem zdawionym przez pocaunek:

Luical —
T^agle poznawszy si wzajemnie, odskakuj od siebie.

LUCIA po chwili:

Obojcmy si pono pomylili...

Spostrzega stojc na progu dogaress.

A !
— Wybiega szybko.

ALU 1 CA, która wesza bya przed chwil, stoi we drzwiach

nieporuszona.

MICHELE zobaczywszy j, biegnie ku niej.

Szukam ciebie...

ALU 1CA wyniole:

Czy niema tu doy,
który przed chwil...?

Odsuwa stojcego w drodze Michela.

Pozwólcie mi, panie...
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MICHELE.
Stój! zosta! bagam! — Ju od dwóch tygodni

chc z tob mówi... Unikasz mnie cigle...

ALU 1 CA.

A ty — szukajc mnie, znajdujesz — Luci...

MICHELE. .

Luica

!

ALU 1 CA.

Czego? Chcesz si uniewinnia?

To niepotrzebne. Wszak ja nie mam prawa

da wiernoci od ciebie, a chobym
miaa — to nie chc...

MICHELE.
Posuchaj

!

ALU 1CA przyglda mu si.

Na szyi

twojej jest jeszcze znak jej zbów — wiey!

MICHELE.
Tak! to znak zbów dziewczyny — nic Lucii! —
ale dziewczyny — modej...
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ALUICA.

Mnie te rzeczy

nic nic obchodz... Prosz si z ni bawi...

MICHELE.
Gdybym potrafi! gdybym na godzin

zdoa zapomnie o tobie! Tak! chciabym

nawet zapomnie! Ale to wysiek
próny! — ty jedna jest na caym wiecie!

i oprócz ciebie niema kobiet!

ALUICA.

Widzisz!

a chciae uciec!

MICHELE.
Chciaem! chc! nie mog!

Woa za tob kada krwi mej kropla,

kady nerw krzyczy i pragnie ci — jednej,

jedynej, mojej ! Ramiona mnie bol,

chc si owin koo twej kibici, —
gorczka usta mi pali, stsknione

za twojem ciaem...

ALUICA.

Ach! jaki ty mody!
jaki ty mody...
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MICHELE.
Czemu mnie unikasz?

Widzisz, e zdycham jak pies od tsknoty! —
Co ty chcesz zrobi ze mn? Zakrywa oczy.

ALU 1CA
szybkim ruchem, nie podnoszc opuszczonych rk, zblia si

ku niemu, i rozsuwajc sw twarz jego donie, szuka

ustami ust.

Chc caowa!
Tak, tak, i jeszcze... Cauje go.

MICHELE
osuwa si na kolana i przyciska gow do jej nóg.

Chciabym umrze teraz...

ALUICA.

Nic! ty yj dla mnie...

MICHELE
powstaje i obejmujc j, okrywa pocaunkami.

Dla ciebie, jedynie!

Kocham ci ! kocham !

ALUICA.

Czujesz, jkam twoja?

czujesz, e kada czstka mego ciaa

do ciebie tylko naley?
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MICHELE.

Ja draem,
e ci ju trac...

ALU 1 CA.

Nic si nie zmienio, —
ta sama mio, ta sama tsknota

i to oddanie... Moe nawet jestem

dzi wicej twoja, nili sam przypuszczasz...

MICHELE.
Wic powiedz, powiedz! czemu mnie unikasz?

Dlaczego nie chcesz...

ALUICA.

Bo chc bardzo! wanie
c chc — dlatego.

MICHELE.
Nie rozumiem

!

ALUICA.
Kocham,

rozumiesz? kocham! i wanie dlatego

nie chc si z tob widywa — do czasu...

Przy tobie myle nic mog o niczem,

jak tylko o nas, o tobie, o naszej

mioci..., ustach twoich — purpurowych,
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które mi pierwsze day pozna rozkosz

pieszczoty. — Widzisz, otwarcie to mówi...

A musz teraz myle o czem innem!

Lecz czekaj tylko kilka dni, — dzie moe...

MICHELE.
To co?

ALU 1 CA.

Nic. Czekaj. Jeeli si uda...

MICHELE.
Nic nic pojmuj!

ALU 1 CA.

Nie trzeba pojmowa, —
trzeba, bym tylko zawsze moga liczy

na ciebie... Kochasz mnie?

MICHELE.
Kocham.

ALU 1 CA.

To dobrze,

dobrze... bo kto wie... Jeliby zawiody

wszystkie rachuby, to moe... wraz z tob...

na greckie wyspy... Nie! mówi nie trzeba —
dzisiaj

!
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MICHELE radonie:

Luica! Wic skaniasz si?

ALU 1 CA.

Czekaj

!

Jeszcze nic nie wiem... Pomówimy o tem...

MICHELE.
Jutro? czy dobrze? Zejdziemy si razem

jutro wieczorem?

ALU 1CA ywo:

Jutro? nie! Nie wychod,
jutro nie wychod z domu!

MICHELE.
Co to znaczy?

ALU 1 CA.

Jeli mnie kochasz — zosta jutro w domu.

MICHELE.
Dlaczego ?

ALU I CA.

Chc tak. Nie wyjdziesz? Przysignij!

Choby si nie wiem co dziao — nie wyjdziesz?

Ty si zachowa musisz dla mnie, w razie...
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MICHELE po chwili milczenia:

Jaka myl straszna przysza mi do gowy...

Co to ma znaczy?!

ALU 1 CA.

Nic...

M 1CHELE zaniepokojony :

Tu co si dzieje...

Spotkaem wanie przed chwil Liona,

bieg, szuka doy... mówi, e go doszy
wieci o spisku, o rzezi — na jutro...

Nie chciaem wierzy pogosce...

ALU 1CA niespokojnie:

On mówi?
do kogo?

MICHELE.
Do mnie! —

ALU 1 CA.

Wicej nikt nie sysza?

MICHELE.
Nikt. Szuka doy... Po chwili: Jezusie! Maryjo!

teraz rozumiem! Lion co powiada,

e pono do chc obwoa ksiciem...
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ALU 1 CA.

Gdyby tak byo...?

MICHELE.
Ty wiesz o tym spisku?

ALUICA.

Gdybym ja jutro miaa zosta — ksin?

MICHELE z wybuchem:

Lion do doy poszed, miast do Rady
Dziesiciu! Boe! Chce wybiec.

ALUICA zatrzymuje go.

Co chcesz zrobi?

do Rady...

MICHELE.
Biegn

ALUICA.

Zgubi mnie? — i na sd wyda?

MICHELE zatrzymuje si — nagle:

Tak! raczej ciebie pod sd Rady odda,

nili zaprzeda ojczyzn!

ALUICA chwyta go.

Michele

!
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MICHELE szarpie si.

Pu mnie! krwi wasn moe to zapac,

bo y nie zdoam, ciebie oskarywszy,

lecz dzi ocal Wenecj!

ALU 1 CA.

A dziecko!

MICHELE.
Co? jakie dziecko?!

ALU 1 CA.

Wszak ja jestem w ciy...

MICHELE z nieludzkim, przytumionym rykiem:

Z nim?
ALUICA.

Z tob, Michel! Przecie tylko z tob!

MICHELE sania si — jak nieprzytomny.,,

O Boe, Boe!...

ALUICA patrzy na niego — Ju spokojna.

] czemu nie idziesz

do Rady — skary... wyda mnie...? ratowa
ojczyzn, jako bohater.. !

MICHELE jedn myl zajty:

1 moje

dziecko pod obcem nazwiskiem...!
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ALUICA.
Michelc!

có imi znaczy? Przecie ono twoje,
chociaby nie wiem jak si nazywao!
Na tronie przyjdzie na wiat twoje dzieci!

Widzisz, ja wszystko dla ciebie, dla dziecka

twego, naszego dziecka, dla naszego...!

MICHELE.
] ty... ty — moesz...!

ALUICA.

Pena jestem ciebie!

Cho ciebie niema przy mnie, to ja czuj,

jak krew twa kry w mych yach... gorca...

MICHELE.
1 ty — pomimo to — zostajesz przy nim?

przy mu?
ALUICA.

Michel ! ja teraz inaczej

nie mog...

MICHELE.
Jakto? — pójd ze mn!

ALUICA.
Szalecze

!
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dziecko nazwisko musi mie! rodzin!

Mój m mu daje tron! — a ty co? hab!

MICHELE.
Tak by nie moe! Ja ci nie zostawi

z nim ani chwili! — Dzi mu jeszcze powiem

o wszystkiem...

ALUICA.

Dobrze. Id, powiedz. Mnie zgubisz

i dziecko swoje... 1 stracisz mnie przytem.

Bo jeli tak mnie skrzywdzisz, nigdy, nigdy

nie bd twoja! Po chwili:

Suchaj mnie, Michele,

Filier jest stary... a po jego mierci

otrzymasz z rk moj... tron... i dziecko...

MICHELE.
Tron? na szlacheckiej wolnoci ruinie

oparty? Nie chc! Nie dopuszcz zguby
ojczyzny! nigdy!

ALUICA.

Wic id! skar mnie Radzie...

MICHELE po chwili wewntrznej walJii:

Nie, nie potrafi! nie mog! nic zdoam!
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z. nagym wybuchem — hjil^ajc:

Luica ! bagam I bagam raz ostatni

!

To jest rzecz straszna! to zbrodnia — podwójna!
Nie gub ojczyzny — i siebie nie kalaj,

yjc z czowiekiem, który nie jest ojcem

twego dziecicia! Uchod razem ze mn!
Ja ci dam szczcie! dam mio — ogromn!...

Ty chcesz panowa? dobrze! bdziesz pani
na greckich wyspach...

ALU 1CA niecierpliwie:

Co mi wyspy greckie,

dopóki tutaj mog zosta ksin!

MICHELE zrywa si.

Nie bdziesz ksin! Nazbyt jestem saby,

aby ci wyda, — tego nie potrafi,

nie zgubi... dziecka! — ale to przysigam,

e jutro zbior szlacht i obroni

Wenecj, albo — legn sam!

ALUICA.
Nie zrobisz

tego!

MICHELE.
Przysigam ! Póki moja rka

wolna...
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ALU 1 CA.

Wic rka twa nic bdzie wolna!

zuca si ku drzwiom i krzyczy:

Awogadori ! stra ! suba ! gdzie doa ! ?

MICHELE.
Co robisz!

ALU 1 CA.

Broni si — a razem ciebie!

Wpadaj GOCIE w maskach i bez masek, STRANI-
CY, HAJDUCY z pochodniami, PANNY DWORU,

RADCY, nakoniec i DOA,

FALI ERO.
Co si tu stao?

ALU 1CA wskazuje na Michela.

Ten czek mnie obrazi!

FALI ERO.
Ty mia —

!

MICHELE.
Nieprawda

!

ALU 1CA do Michela:

Wic powiedzcie prawd!

MICHELE skania gow w milczeniu.
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ALU 1 CA.

Nic miecie przeczy! Doo! gdym tu wesza,
on jedn z panien moich mia w objciach!
— a gdym wzburzona karci go pocza,
on skoczy ku mnie i chcia gwat mi zada!
Patrzcie! na szyi jego znak mych zbów,
bom ja zbami broni si musiaa!

Ly mnie! i do! — i... Rzeczpospolit!

GOSY ZGROZY WRÓD GOCL-
Rzeczpospolit

!

FALI ERO do stray:

Wzi mi tego czeka!

Rada Czterdziestu spraw t osdzi

!

tymczasem zamkn w wizieniu, niech czeka,

a go sd wezwie...

Wyprowadzaj MlCHELA.

Za oknami odblask jaskrawy.

FALI ERO.

Greckie ognie pal

ju na dziedzicu... Prosz, idcie patrzy...

Ja zbyt znuony — pozostan tutaj

wraz z dogaress... Lecz wy idcie, prosz...
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GOCIE wychodz, zostaje tylko przy drzwiach szeciu

HAJDUKÓW z pochodniami i PANNY DWORU.

FALIERO
poglda w okno, a potem zwraca si do hajduków.

Odejdcie

!

JEDEN Z HAJDUKÓW
zakrada pochodni w piercie na cianie a nastpnie bie-

rze pochodni od drugiego, chcc j równie zaoy.

FALIERO spostrzegszy to:

Dosy. Moecie ju odej.

n]K.]D\iCX wychodz.

ALU 1CA do panien:

Wy take idcie... Czekajcie w komnatach,

a was zawezwc...

PANNY wychodz.

W sali sabo rozwietlonej jedn pochodni zostaje tylko

DOA z DOGARESS.

FALI ERO po chwili milczenia:

Tak wzburzony jestem

ow napaci...

ALU 1 CA.

Mniejsza. Póniej powiem
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wszystko, jak byo. By tylko do jutra

zosta w zamkniciu... Oni przyjd zaraz?

FALI ERO.

Tak jest, za chwil... Urywa.

ALU I CA.

Chciae co powiedzie?

FALI ERO.

Trzeba si spieszy. Dzi jeden ze szlachty

przyniós pogosk... Guche wieci chodz...

ALU 1 CA.

Czyn je ubiegnie. Co zrobi z szlachcicem?

FALI ERO.

Uspokoiem i wzbroniem dalej

rozgasza...

ALUICA.
Rada?

FALI ERO.

Nic wie nic.

ALUICA.
Nic trzeba

mówi spiskowym. Gotowi si przelc...
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FALI ERO.
1 ja tak myl...

ALU 1 CA.

Oby ju nadeszo

to jutro! Boe! Sania si.

FALI ERO podtrzymuje j.

Co to?

ALUICA.

Jestem saba...

FALI ERO.

Przejdziesz do komnat?

ALUICA.

Nie. Chc zosta tutaj.

Usid tylko.

FALIERO
prowadzi j i sadza na podwyszeniu na krzele doów.

Podczas ostatnich zda sala napeniaa si powoli cicho

wchodzcymi ludmi. S fo spiskowi: FILIPPO CALEN-
DARIO i syn jego NICOLETTO, BERTUCCIO ISA-
RELLO, STEFANO TREYISAN, ANTONIO

DALLE BINDE i NICOLO DORO.

FALI ERO spostrzegszy ich, postpuje ku nim ywo:

Jestecie ju wszyscy?
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F. CALENDARIO.
Tak, panie. JPskazuje rk:

Syn mój Nicol, dalie Binde,

Trevisan...

FALI ERO do Trevisana:

Witaj, przyjacielu...

F. CALENDARIO.
Doro, —

wszyscy jestemy.

ISARELLO.

Na jutro gotowi...

NICOLETTO.
walczy...

TREYISAN.
— by ciebie na tron wynie, panie...

FALI ERO.

Dajcie mi rce... Oprócz was nikt nie wie,

e z mym udziaem sprawa si rozegra?

ISARELLO.
Nie wie nikt...

FALI ERO.

Dobrze.
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F. CALENDARIO.
Ale wszyscy wierz,

jak my wierzymy, e uyjesz, panie,

wadzy, by wskrzesi sprawiedliwo w wiecie...

ISARELLO.

— pognbi dumnych...

TREYISAN.
— pokój da ojczynie...

DORO.
— i lud wybawi...

NICOLETTO.
— krzywd si jego pomci...

ANTONIO.
— i wieci blaskiem ksicia ponad nami

!

FALI ERO.
Tak chc.

F. CALENDARIO.
O, panie, mymy obaj starzy —

i ja w imieniu ludu mówi z tob.

Oto jest rka: my za krew kupiony

tron ci dajemy jutro, a ty w zamian

dasz równ wolno wszystkiemu ludowi...



FAL] ERO.
Tak chc.

F. CALENDARIO.
Ten paac jam budowa, panie, —

wic e nie bdzie tyran w tym paacu
mieszka — przysignij

!

FALI ERO marszczy brew.

Czy mi nie ufacie?

F. CALENDARIO.
Ufamy, panie, lecz krew jest kosztowna,

a my prócz wasnej dajemy ci jeszcze

krew wszystkich, którzy wierz nam i id
z nami i jutro moe mrze tu bd,
by ty panowa! — Przysignij nam, panie,

e dobro ludu tylko masz na celu,

e dla ojczyzny chcesz wadzy jedynie,

by j wybawi z tych cikich kopotów,
w które j wcigo samolubstwo szlachty,

— a nie dla siebie! Przysignij nam, panie!

ISARELLO.

Tak jest ! przysignij

!

WSZYSCY.

Przysignij ! przysignij

!
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ALU 1CA odzywa si naraz z gbi wród guchego mil-

czenia, które na chwil zapanowao:

Przysignij, doo!

Wszystkie oczy zwracaj si na ni.

FALIERO wznosi rk-

A wic wam... przysigam!

F. CALENDARIO skania si przed nim.

Teraz my tobie, panie, jako ksiciu,

zaprzysigamy wierno, krew i ycie!

WSZYSCY powtarzaj z nim uroczycie:

Tak nam dopomó wielki Panie Boe!

ISARELLO.

Na tobie, panie, teraz sprawa ludu!

1 to pamitaj, e jeli my jutro

legniemy, celu swego nie osigszy,

na ciebie razem z naszej krwi dziedzictwem

spadnie te wity obowizek, dalej

prowadzi dzieo, — bo to przysigamy,

e aden ciebie nie wyda, chociaby
mia i na mki i na mkach skona!

WSZYSCY.
Tak! przysigamy!



ANTONIO.
Ksiciu

!

F. CALENDARIO.
Zwiastunowi

sprawiedliwoci, której akn wszyscy!

FALI ERO.

Bdcie spokojni... Uczyni... ja... wszystko —

ISARELLO.

Tak. Teraz pójdmy. Jutro, gdy noc zajdzie,

oczekuj chwili, panie, gdy zapon
ognie i dzwony na trwog uderz
i zabrzmi okrzyk: Viva ii principe! —

Wychodz wszyscy pospiesznie.

ALU 1CA po chwili milczenia:

Wierno — krew— ycie — zaprzysigli wszyscy!

FALI ERO ponuro:

Wzili odemnie przysig...

ALU I CA.

Có znaczy?

FALI ERO.

Straszno mi ! — Wierz, e ja tylko dla nich...
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Jeli dotrzymam, to znowu cie wadzy
jeno w mych rku...

ALU 1CA wyciga rk "^ stron okna.

Na dziedzicu schody...

Tam przysigae szlachcie, gdy ci do
obrano... Czemu ta druga przysiga

ma by od pierwszej lepsza?

FALI ERO.
Tak. Masz suszno.

To wszystko jedno. Zwolniwszy si z jednych

kajdan, nie wo przecie dobrowolnie

rk znowu w drugie! — Zreszt moje dzieci,

mój syn, nasz! — musi mie wadz prawdziw
i swoje ksistwo. Ja wszystko dla niego,

dla tej dzieciny, której nie znam jeszcze,

a ju tak kocham...

ALU 1 CA.

A dla mnie?

FALI ERO.
Ty przecie

z mem dzieckiem jedno teraz jeste. Z ciebie

wykwita kwiat mej staroci...

ALU 1 CA.

Twej siy!
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FALI ERO.

Niech i tak bdzie. Staro mnie nie zmoga,
bo ty modoci moj wieczn jeste!

Kocham ci dzisiaj, jakbym mia trzydzieci

lat — i dla ciebie moebym potrafi

jeszcze, jak wielki Dandolo, zdobywa
gród bizantyski, by greck koron
twe zote wosy przystroi!

ALUICA.

Ty! -

FALI ERO.
Ksino! —

Chyli si przed ni. potem wstpuje na stopnie tronu i ca-

uje jej gow.

Bywaj mi zdrowa!
Wychodzi.

ALUICA siedzc na tronie, powtarza pógosem:

Ksino..., ksino..., ksino...

wiato pochodni przygasa. Wsuwa si jak cie DONNA
1SABETA, czarno ubrana — stara.

ALUICA spostrzegszy j, wstaje — patrzy — woa:

Kto tu?

170



DONNA ISABETA.

Ja jestem.

ALU.] CA poznajc jq:

Dogaressa

!

DONNA ISABETA.

Wdowa
po doy tylko.

ALU 1 CA.

Donna Isabeta!

Czego tu chcecie?

DONNA ISABETA.

Ja? Nic, dogaresso...

Ogldam tylko izby, w których niegdy,

jako ty dzisiaj, mieszkaam.

Wskazuje na tarcz ponad tronem.

Lat dziesi

wisiaa tutaj tarcza mego ma,
potem twój krewniak znowu, Gradenigo,

swój herb tu przybi, póniej znów Dandolo,

dzisiaj Faliero... Myl, kto tu jutro

zawiesi tarcz — nad zocistym tronem,

co tylu doów ju dwiga.
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ALU 1 CA.

Fal iero

jeszcze yw!
DONNA ISABETA.

Ale umrze. Tarcza spadnie —
i znowu inna, i znowu, i znowu,

a tron sta bdzie, jako db, co licie

zrzuca jesieni i za nowe bierze...

— Zejd z tego tronu! le si przyzwyczaja!

ALU 1CA schodzi mimowoh po stopniach i zatrzymuje si
na ostatnim.

Czego wy chcecie?

DONNA ISABETA.

Ja? Nic, dogaresso.

Przyszam si — wdowa — pokoni przed tob,

dopóki jeszcze na tronie zasiadasz...

W tamtej komnacie igray me dziatki...

Ty jest bezdzietna — i sama zostaniesz,

kiedy std zdejm tarcz twego ma...

ALUICA.
Bd mie dziecko!

DONNA ISABETA.

Nie bdziesz! nie bdziesz!
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Kiedy std zdejm znaki twego ma,
zostaniesz sama!... A tron sta tu bdzie,

a na nim nowy doa, moe krewny

mój, lub twój, albo krewny twego pana —
i znowu inna tarcza tu zawinie...

Db zmienia licie co roku — co roku!

Pamitaj o tem!
Wychodzi,

ALUICA
stoi przez chwil bez ruchu, a nagle krzyczy:

wiata! ludzi! wiata!

Osuwa si na stopnie tronu.

Wpadaj HAJDUCY z pochodniami, z drugiej strony

PANNY DWORU.

ELENA podnosi dogaress.

Co wam si stao?

ALUICA
Przeszuka komnaty!

Kto tu by?
HAJDUK.

Pani, mymy nie widzieli

nikogo.

ELENA.
Czy was kto nastraszy?
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ALU 1CA po chwili:

Nic ju...

Niezdrowa jestem... Co mi si zwidziao...

Zmczonam. Spa chc... bo jutro...

ELENA.
Co — jutro?

ALUICA.

Nic... Wyciga rk 10 stron tronu — z lkiem:

Czy tu wisi tarcza mego ma?
Popatrz

!

ELENA poglda.

Tak, pani. Wisi tarcza doy.

KONIEC AKTU TRZECIEGO
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AKT IV.





Gotycka galerja w starem zachodniem skrzydle paacu do-

ów. W gbi szereg wakich okien, wychodzcych na

Piazzeff. Pod oknami szeroki stopie, cigncy si wzdu
caej ciany. Tu i ówdzie krzesa; róne zbroje na filarach...

Jest noc.

ALUICA
wchodzi w bielinie, okryta ciemnym paszczem. W rku
niesie kaganiec, który póniej stawia na nizkim zydlu. —

Wszedszy, przystaje i oglda si po za siebie.

Kto tu?

DEA pojawia si w galerji.

Ja...

ALUICA gniewnie: •

Czemu idziesz za mn?

DEA.
Nie wiem...

Wstalicie z oa... Tak mi jako dziwno...

Boj si o was. Pani ! wrócie...
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ALUICA.
Odejd! —

Ja si nie wracam.

DEA.

Co wam — ? Wycie — chora...

Ju od dni kilku...

ALUICA usiadszy.

Có tobie do tego,

chociabym bya chora — ? Id std, mówi —

!

Chciaam powietrza, — tak jest, tak, — powietrza...

"Urywa nagle i rzuca si j^u oknu.

Co to?

DEA wyglda.

To stranik przeszed paacowy...

ALUICA do siebie:

A! — tylko stranik... Tak, jeszcze zawczenie...

Zwraca si do "Dei — nerwowo:

Czemu mnie ledzisz?

DEA.

Ja si boj o was...

ALUICA mieje si dziwnie:

Cha, cha, cha!
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DEA.

Pani ! nic miejcie si ze mfóe.^

'^y si tak strasznie miejecie... Mnie dzisiaj

ni si, zaledwie spa si pooyam —
anio... Mia wosy podobne do waszych,

zote — i oczy... Widuj go czsto,

lecz dzi by inny jaki i mia skrzyda

cae skrwawione... Zbudziam si, gdycie

powstali z oa... 1 teraz —

ALUICA.

Co teraz?

DEA po chwili milczenia:

2l] mi was, pani. — Nie wiem, jak to nazwa...

Wy nie jestecie — zda mi si — szczliwa!

ALUICA patrzy na ni dugo.

Dea...

DEA.
Co?

ALUICA.

Ile ty masz lat?

DEA.

Pitnacie...
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ALU 1 CA w zamyleniu:

Ja miaam tyle, gdy si ty rodzia...

Z nagem rozdranieniem:

Czego odcmnie chcesz? Wracaj do komnat...

Nie patrz mi w serce! nie zagldaj w dusz!
Co ci do tego —

!

Urywa i patrzy na dziewczyn, kfóra cofa si z mimowol-

nym przestrachem. Po chwili mówi znów, zmieniajc ton:

Tak, co ci do tego,

o czcm ja sama nawet nie chc wiedzie...

Nie, nie chc! — Suchaj...

Wyciga ku niej rk, nie patrzc.

DEA po chwili milczenia:

Ja was sucham, pani...

ALUICA.

Pro Pana Boga...

Urywa, — wznosi wzrok na dziewczyn.

Czy matka twa yje?

DEA.
Wiecie, e yje...

ALUICA.

Tak... Pro Pana Boga,

by pierwszy czowiek, któremu ty usta
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dasz, wzi ci ca, by zatraci w tobie

nawet imienia pan\ic, by zagasi

wszystkie tsknoty i nie da ci wiedzie,

e jest co wicej jeszcze na tym wiecie, —
e s pragnienia rozkoszy i wadzy,

i e jest droga przedziwna, straszliwa I

na któr wszedszy cofn si nie mona,

a idc po niej trzeba ludmi gardzi

i krzywd ludzk za nic cobie way,
a ludzkie ycie mie za ycie muchy

albo komara; krew — za farb jeno,

któr maluj królewskie purpury,

a szczcie ludzkie... ha, ha! ludzkie szczcie

za tak nik, drobn rzecz, niegodn

nawet uwagi, gdy je depcc, mona
o jeden stopie wyej wyj i znowu

oszuka nowem kamstwem t szarpic

wiecznie tsknic dumy, krwi, imienia...

DEA.
Ja nie rozumiem was, pani...

ALUICA.
1 jeszcze

pro Pana Boga, aby nie stracia

zawczenie — matki

!

Gos jej si amie przy ostatnim wyrazie; jakie zdawione
mimowolne kanie wydobywa si z kftani.
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DEA przyskakujc do niej.

Paczecie?

ALU 1CA zrywa si.

A! precz std!

Kto ci pozwoli patrze, gdy ja pacz
naprawd? Precz std! Jak szpieg za mn chodzisz

i kradniesz sowa, których ja nic myl...

DEA.
Pani...

ALU I CA.

Precz mówi! — wnuczko czterech doów!
gupi dzieciaku! — Kto ci to powiedzia,

e mnie brakuje czego?

Urywa, patrzy w okno, potem mówi:

...Bd gór! —
na zo wam wszystkim — cnotliwym cieltom,

którym si jeszcze ni zote anioy...!

Chwyta j za rk i mówi z jakim szataskim miechem:

A moe... moe... Masz ju lat pitnacie,

moe nie anio ni ci si? co, powiedz!

Czy ci nie bia we nie krew do gowy?
czy nie rozlewa si ogie po yach,
taki palcy, wcieky, arki ogie,

a tak — rozkoszny? —
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DEA z przes^rachem :

Pani! —

ALU 1 CA.

No có? powiedz!

ja ci nie wydam — przed matk! No, jake?

sen by rozkoszny? czy bardzo?

DEA przestraszona:

O Chryste!

Chryste! —
Wybiega.

ALU 1CA wybucha miechem.

Cha, cha, cha ! — uciekaj !
—

Po chwili wznosi donie do skroni, przesuwa po czole,

patrzy, jakby ze snu zbudzona.

A! có to

dzi mi si stao! — —
Jdzie par kroków w gb, powtarzajc:

Gupia jestem, gupia...

Dreszcz ni wstrzsa. Podchodzi ku oknu, siada i wyglda
wsparszy brod na zoonych doniach. — Dugie milczenie.

FALIERO
wchodzi — w domowym stroju, ale z mieczem u pasa. —

Jdzie ku oknu, spostrzega on.
Ty tu?



ALU ICA odwraca si.

Nic mogam wysiedzie w swych izbach...

FALI ERO stawia wiato.

Byo tam zosta...

ALUICA.

Która to godzina?

FALI ERO.

Trzecie trbienie po zachodzie soca...

ALUICA.
To zaraz zaczn?

FALI ERO.

Za chwil. — Id lepiej

do siebie. Saba jeste. Tutaj zimno...

ALUICA.

Nic, to nie z zimna dreszcz mnie jaki przeszed...

1 ty drysz?

FALI ERO.

Pierwszy raz w yciu. Id, mówi,
do swoich komnat i czekaj.

ALUICA.

Zostan.
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z tych okien wszystko musz widzie. Musz! —
Dlaczego zadra? Czy boisz si?

FALIERO siada.

Nie wiem.

To nie obawa. — Jeno jaki ciar
tu... tu, na piersi... Wyglda. Czy widzisz kolumny?

Lni si w miesicu — obie...

ALU 1 CA.

Nic z tej strony

wpadn...

FALI ERO.

Tamtdy wszedem do Wenecji...

Zy znak...

ALU 1 CA.

Dla doy, lecz nie dla Faliera,

lecz nie dla ksicia!

FALIERO wstrzsa si.

Walczyem za modu...

Pamitam Zar... Gsto sieky miecze

i krew... Wolabym i dzisiaj...

ALU 1 CA.

Dzi tobie

ju si naraa nie wolno! — Ty — ksi!
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FALI ERO.

Laem krew niegdy za Wenecj, dzisiaj

inni znów za mnie — na zgub Wenecji...!

— Nie, nie! przypadkiem wymkno si sowo!
nie! nie na zgub! — —

ALU 1 CA.

A choby na zgub
tego, co dzisiaj Wenecj si zowie?

Chociaby wszystko przepa miao, jeli

za to koron uwieczysz me wosy —
i có ci o to? Czyem ja nie warta

tej odrobiny krwi? Nie jestem pikna?

FALI ERO patrzy na ni.

Tak, warta jeste — krwi, poarów, zgliszczy —
i jeno strach mi, e krwawa korona

twe zote wosy powala...

ALUICA.

Obmyj
w morzu... Nie zbledn!

FALIERO.

Oni mi tak wierz,

myl, e dla nich tylko, e dla ludu...

Suchaj, ja bd dla nich sprawiedliwy,
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gdy bd ksiciem... Zawezw do Rady —
tych plebejuszów..., albo ich nagrodz,

dam lenna, ca Yalle di Marino...

Za krew — zapac!

ALUICA.

Mylaam, e przecie

jeste silniejszy! Staro ci doprawdy

zgryza ju ducha! Nie taki by ongi,

kiedy w Treviso...

FALI ERO.

Nie bój si! i dzisiaj

jeszcze potrafi... Milknie. Po chwili:

A jednak... a jednak,

kiedy pomyl, e to krew szlachecka,

krew tych, z którymi wzrosem od chopicia

ALUICA.
To co?

FALI ERO.

Szalonym! doprawdy szalony...

Wymuszony umiech.

Musz przemoc zdawia krzyk: Do broni!

i — cho to przecie moi sprzymierzecy! —
do powstrzymywa, by nie ja miecza

ku ratunkowi Wenecji, jak niegdy

przed laty, kiedy Bajamont Tiepolo...
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ALU 1 CA.

Jak chcesz! Czas jeszcze...

FALIERO.

Nie, nie, nie! Zapóno...

Ju mnie nazwano ksiciem, ju schylono

gowy przedemn... Wzibym miecz, lecz jeno...

tak! jeno po to, by stan... na czele...

ALU 1 CA.

Cicho! co sycha!

FALIERO przy oknie:

Zbieraj si?

ALU I CA wyglda.

Id!
coraz ich wicej!

FALIERO.

Odejd do swych komnat!

ALU I CA.

Zostan tutaj. Silniejszam od ciebie.

Ty tylko panuj nad sob, Marino!

FALIERO.

Chwila saboci mojej ju mina.
Teraz jam ksi!
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ALU 1 CA.

Dlaczego tak ciemno?

miay by ognie!

FALI ERO.

Zapon za chwil!

odejd, powtarzam...

ALU 1 CA.

Patrz, ze wszech stron id,

rojno ju...

FALI ERO.

Czemu tak cicho? Gdzie dzwony?

ALU 1 CA.
Piazzctta pena...

FALI ERO.

Czy poznajesz kogo?

ALUICA.
Ciemno, nie widz...

Odzywa si krótki odgos dzwonu, który nagle brzmie

przestaje.

FALI ERO.

Dzwon

!

ALUICA.
Jeden!
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FALI ERO.
1 zamilk!

Co to ma znaczy?
ALUICA.

Zabysy pochodnie —
jasno jest teraz... Stoj — nieruchomi;

czemu nie krzycz: Niechaj yje ksi!
czemu nie krzycz!

FALI ERO.

Czekaj ! okrzyk — zaraz —
OKRZYK ZA OKNAMI:

ywi San Marco!

DALSZE GOSY.
Niech yje San Marco!

FALI ERO.
Co? co? co?

ALUICA.
Co to?!

DALSZE GOSY powtarzaj okrzyk-

Niech yje San Marco!

FALI ERO.

To okrzyk szlachty!

ALUICA.

A tamci? — gdzie oni?!
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FALIERO.

Szlachta ubiega ich! zaja place!

stoi pod broni!
ALU 1 CA.

Rada wie!

FALIERO.
Zdradzeni

!

Lion rzecz wyda!
ALU 1 CA.

Czemu nie rozkaza

ubi lub zamkn, gdy przyszed do ciebie?

FALIERO.
Wszystko przepado

!

ALU 1 CA.

Nie jeszcze! nie wszystko!

FALIERO.

Masz suszno! Miecz mój!

ALU 1 CA.

Co chcesz robi?

FALIERO.
Id

walczy i zgin!
ALU 1 CA.

Co? czy ty oszala?

Z kim i za kogo?
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FALI ERO.

Wszystko jedno, byle...

ALU 1 CA.

A ja? a dziecko twe, co na wiat przyjdzie?

FALI ERO
wypuszcza miecz z doni i cofa si w milczeniu.

ALUICA
chwyta go za ramiona i podszeptuje mu z naciskiem,

Wszak jeste do! Jeste do jeszcze!

FALI ERO gucho:

Tak..., jestem do...

T^agy dreszcz nim wstrzsa.

ALUICA.

Nie dryj-c, ty babo!

Nic drzyj, powiadam!

Wstrzsa si sama gwatownym dreszczem.

STEFANO TREYISAN wbiega zdyszany.

Mój panie...

FALI ERO.

Trevisan! -
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TREYISAN chwyta oddech.

Biegn was ostrzec... Przekradem si... O mnie

nikt nie wie jeszcze...

ALUICA.

Mówcie, co si stao?!

TREYISAN.

Nic wiem... Zdradzono... Bertuccio ujty,

Filippo take... Nicoletto sam si

noem pchn, kiedy strae go napady,

jak w dzwon uderza... Doro gdzie si ukry —
a na mnie czeka gondola... Uciekam...

Mylcie o sobie! — Niech wam Bóg przebaczy

moje wygnanie! Chce odej,

ALUICA zatrzymuje go.

Czy doa — zdradzony?

TREYISAN.

Nie, nie! — Spokojni bdcie! Lecz mnie pucie,

bo kada chwila... O gow m idzie!

egnajcie

!

Wybiega.

ALUICA chwyta do za rami.

Syszysz? O tobie nikt nie wie,

a z nich nie wyda aden! wszak przysigli!
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FALI ERO.
] ja przysigem I

ALU 1 CA.

To jest co innego! —
Stracone ksistwo, — ratuj wadz doy

!

Za jakkolwiek cen — sysz! — tron doy!

FALI ERO.

Nie chc! nie! nie chc!

ALU 1 CA.

A wic id i wyznaj,

e bye w spisku! oddaj eb swój Radzie!

zgub mnie! na ndz ska razem z dzieciciem,

gdy po twej mierci dobra zdrajcy pastwo
zagarnie! Niechaj syn twój — pogrobowiec —
prac rk marne podtrzymuje ycie!

niech pokazuj na ludzie palcami:

Patrzcie! syn zdrajcy, a imi mu — Falier! —

GOS ANTONIA DALLE BINDE za oknami:

Niech yje ksi! Niechaj yje ksina!

JCrzyki i szczk gwatownej walki u wrót paacu.

FALI ERO.
Co to?!
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ALU 1CA patrzy przez okno.

Antonio! szaleniec! Wpad z garci

ludzi w tum szlachty...

FALI ERO.

Zgniot go, jak os,

za jeden pacierz...

ALU 1 CA.

Snad nie wie o niczem...

Wyglda.

Zwarli si, rbi...

GOS ANTONIA.
mier Radzie! Do bramy!

Przebojem, bracia!

FALI ERO.

Napróno! napróno!

GOS ANTONIA.

Niech yje ksi!

ALU 1 CA.

A! — ten krzyk nas zdradzi!

Nieche raz zmilknie!

zuca si kti oknu, otwiera, — paszcz zsuwa jej si

z ramion, — stoi w bieli.
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GOS ANTONIA, j^fóry j dostrzeg:

Niechaj yje ksina!

ALU 1 CA woa, stojc w oknie:

ywi San Marco! — Bijcie zdrajc! bijcie!

OKRZYK SZLACHTY za oknami:

ywic San Marco!

FALI ERO chwyta j.

Co robisz! kobieto!

ALU 1CA wyrywa si.

Pu mnie! ja musz!
Patrzy przez okno.

Zamknli go koem, —
siek..., ju zaraz..., kilku..., ju sam jeden,

broni si jeszcze... Woa: Wgardo mieczem! prdzej!

Wychyla si z okna.

Bijcie! Fantino! Giovanni! Giacomo!

czy si boicie!

OKRZYK ZA OKNAMI.
Niech yje San Marco!

Ponowny szczk gwatownej bitwy. T^a niebie rozbyska

tymczasem szeroko daleka una, której doia, ani dogaressa,

zajci walk, nie uwaaj.
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FALIERO pafrzy przez okno.

Znów si rzucili na niego... On walczy...

Zgroza...! Tu spojrza... Nic znios... Ha! Jezus

Maryja! — pada!

ALU 1 CA.

Nareszcie

!

FALI ERO.

Zrbali

gow, — podnosz za wosy — skrwawion...

Nie patrz si! nie patrz!

Chce j w ty pocign.

ALU 1CA wyrywa si, — woa przez okno:

W kana gow zdrajcy!

w morze! — Cofa si wyczerpana.

FALIERO ze zgroz:

Luica

!

ALUICA
wsparta o uszak oddycha gboko, — na ustach umiech

tryumfu.

Tron jest... ocalony...

U wejcia do gaterji pojawia si jak cie

LUCA DA LEZZE.
Stoi nieruchomie, patrzy.
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FALI ERO
nie widzc przybyego — z przestrachem do ony:

Lecz ty... ty...! Straszno —

I

ALU 1CA
p&igosem, opanowujc wzruszenie, — jeszcze z mimowol-

nym umiechem na ustach:

Dla dziecka... Marino! —

LUCA DA LEZZE.

Rada Dziesiciu na sdy si zbiera!

FALI ERO
zwraca si gwatownie, spostrzega go.

Rada Dziesiciu...

Sania si i opiera doni o filar, by nie upa.

LUCA DA LEZZE postpuje naprzód.

Szukamy ci, panie,

po caym gmachu...

ALU 1 CA.

Do wywoay
krzyki; zobaczy chcia, co si tu dzieje...

DA LEZZE.

Rzeczpospolita zagroona — bya...

Wznosi rk ku oknom.
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Patrzcie! na niebie gore jeszcze una...

Motoch si podniós, a Chiozzoci — w zmowie

z motochem — wpadli, palc za kanaem

z krzykiem: Niech yje ksi! i: mier Radzie! —
lecz Marco Corner wsiad im ju na karki

i rbie...
FALI ERO.

Wy za nie tracicie czasu...

"Z. determinacj:

Jestem gotowy. — Przywoajcie stray,

zanim ta una...
Opada na krzeso.

ALU 1CA z przeraeniem:

Co mówisz? Marino!

zbierz myli przecie!

Zwraca si do inkwizytora.

Wszak widzicie, doa
chory — z przestrachu, ze zgrozy, e moga
Rzeczpospolita by na szwank podana...

DA LEZZE.

Ju nic nie grozi. Uspokój si, panie.

Wszak my — Dziesiciu — czuwamy. Ju tylko

wyrok trza wyda na sprawców rozruchu,

którzy s w ptach. Doo! Racz si podnie
i pój, by zaj pierwsze miejsce w Radzie!
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FALI ERO.

Co? I ja mam — sdzi!

DA LEZZE.

To jest wasze prawo
i obowizek...

ALU ICA
nie dajc doy przyj do sowa, mówi:

Doa rad je speni,

ale mu dajcie wytchn — cho do rana...

Noc jest...

DA LEZZE.

Nie znamy nocy, gdy nas woa
Rzeczpospolita. Raczcie wsta i pójdcie...

FALIERO usiuje si podnie.

Nic, nie! nic mog!

ALU 1 CA.

Uszanujcie starca,

któremu mio ojczyzny podcia
nogi ! On chory ! — wsta ni i nie moe...

DA LEZZE.

Wic my przyjdziemy tutaj. Sd by musi
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skoczony dzisiaj, aby wit zobaczy

kar zbrodniarzy!

Jdzie ku wyjciu i wydaje tam polecenia czekajcemu na
heroldowi,

FALI ERO.

Ja nie bd sdzi!

ALU 1CA pógosem.

Musisz! — inaczej winy podejrzenie

padnie na ciebie! A jeli si zdradzisz...

Pomyl o dziecku! —

DA LBZZE wraca na rodek*

Sdziowie tu zaraz

przyjd...

ALU 1CA do doy:

Syszae? sd si zaraz zacznie...

Do uki da "Lezze:

Doa jest gotów...

FALIERO szepce gucho do siebie:

Dla dziecka... dla dziecka...

DA LEZZE, i^Mry nie dosysza:

Co powiadacie?
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ALU 1 CA.

Nic doa nie mówi,

nic ju, nic...

DA LEZZE,
kJtóry tymczasem podszed by ku oknom:

Oto una ju przygasa,

mi si ostatni, krwawy odblask buntu —
a tu w Wenecji po staremu wada
prawo — i stoi doów tron odwieczny —
i my — Dziesiciu — czuwamy niezomnie...

Wznosi rce w stron gasncej uny za oknami i mówi
uroczycie

:

))Pax tibi, Marce, evangelista meus!«

CZONKOWIE RADY X.

którzy wanie weszli, powtarzaj chórem:

))Pax tibi, Marce, evangelista meus!« — —

FALI ERO oglda si i widzi, jak posuwaj si zwolna

na rodek czonkowie T{ady Dziesiciu, — naczelnicy: GIO-
YANNl MARCELLO, TOMASO SANUDO, Ml-
CALETTO DOLFIN, inkwizytorowie: LUCA DA
LEZZE, PITRO DA MOSTO, sekretarz MARCO
POLANI, awnicy: MARINO YENIER, LAUDO
LOMBARDO, NICOLO TREYISAN, NICOLO FA-

LIERO, - za nimi HEROLDZI.
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GlOYANNl MARCELLO wszedszy z ad, mówi:

Doo! — Dziesiciu — przychodzimy tutaj,

aby pod zwykem twojem przewodnictwem

sd nad zdrajcami sprawowa, co mieli

podnie do przeciw Rzeczypospolitej!

FALI ERO.

Sdcie ich sami! — mnie dzi si brakuje...

MARCELLO.

Nie wiele trudu damy od ciebie...,

gdy Rada ledztwo ju przeprowadzia

i wie ju wszystko, co jej wiedzie trzeba —
i tylko wyrok...

FALI ERO.

Wic kiedycie sami

bez przewodnictwa mego wiedli ledztwo,

to sdcie take sami!

MARCELLO.

To nie zgodne

z prawem przewietnej Rzeczypospolitej

;

doy naley wród nas pierwsze miejsce, —
bez niego wyrok nie jest prawomocny...



DA LEZZE.

Chyba — e byby sd Rady zwrócony

przeciwko doy...

ALU 1 CA.

Co? przeciwko doy!
kto to powiedzia? To kamstwo! nieprawda!

kto si omieli...!

DA LEZZE.

Uspokój si, pani

!

wszake tu niema o tem nawet mowy!
My sdzim — zdrajców...

FALI ERO wznosi si naraz.

Tak jest! niema mowy
i by nie moe! Jestem waszym do
i zajm miejsce w Radzie! Mógbym nawet

znie wasze ledztwo, i byo nieprawnie

bez wiedzy mojej zrobione, ...lecz... bd...

sdy sprawowa...

Gos mu si amie.

Tak jest, bd... sdy...,

chociaby nawet...

Milknie, — po chwili:

Podajcie mi czapk

i paszcz... Niech Rada zasidzie. — Ja — doa —
otwieram sdy nad... zdrajcami... pastwa...
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MARCELLO
zwraca si do heroldów, stojcych przy drzwiach.

Wprowadcie winiów!

STRA wychodzi, RADA zajmuje miejsca pókolem dokoa
DOY, który w insygnia wadzy przez heroldów przybrany,

zasiad na maem wzniesieniu w gbi.

MARCELLO do dogaressy:

Odejdcie std, pani!

Wyrok, co padnie tu, nie jest dla uszu

niewiecich...

ALU 1 CA.

Dajcie mi zosta!

DA LEZZE.
Nie wolno!

Tu dla was miejsca niema — wedle prawa!

ALU 1 CA.

ony, kobiety mam prawo!

DA LEZZE.

Nie wolno!

MARCELLO.
Choby najwitsze — wszystkie wasze prawa

ustpi musz przed wzgldami stanu!
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ALU 1CA czepia si doy.

Nic, nic! przy jego kolanach mc miejsce!

mój obowizek — wspiera go i chroni! —
— chyba przemoc wy mnie std zwleczecie...

Marino! —
FILIPPO CALENDARIO i BERTUCCIO ISAREL-
LO pojawiaj si u wejcia, w kajdanach — pod oson

stray. Za nimt BELTRAME BERGAMASCO.

FALI ERO
dostrzeg ich, — patrzy na nich szeroko rozwartemi oczy-

ma, — mimowolnym ruchem doni chwyta dogaress za rk-

Odejd...

DA LEZZE kadzie jej do na ramieniu.

Spojrzyjcie tam, pani

!

Czas wam ju odej!

ALU 1CA odwraca si i spostrzega winiów.

A! — Marino, sd ich!

sd ich ! sd ! skazuj !
—

BELTRAME.
Mnie ta nikt nie bdzie

sdzi... Ja wiadcz...

ALU 1CA zwraca si do J{ady — prawie z krzykiem:

Nie wierzcie mu! kamie!
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1 tamci skami! — Nic dajcie im mówi!
Skacie ich! — prdzej! — to zdrajcy! —

ISARELLO.
Nieprawda! —

ALU 1CA sania si i osuwa zemdlona na ziemi.

MARCO POLANI podbiega ku niej.

Omdlaa! — wody...

FALIERO odsuwa go.

Zostawcie... Luica!

MARCO POLANI.

Ju lepiej... Oczy otwiera...

MARCELLO.
To dziwne, —

tak j przejo...

FALI ERO.

Nie dziwcie si, saba...

Do ony:

Lepiej ci, dziecko?

ALU 1CA sabo:

Tak... — Lecz oni... oni...

Patrzy uporczywie na winiów.
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FALIERO pógosem:

Nic trwó si. Speni, co potrzeba, tylko

ty i std musisz...

Do heroldów:

Odprowadcie pani, —
niechaj kobiety wezm j w opiek.

DWÓCH HEROLDÓW wyprowadza saniajc si
Jlluik.

MARCELLO.
Sd si otwiera!

FALI ERO usiadszy z powrotem — po chwili:

Kto s — ci — winiowie? —

POLANI wskazuje.

Jeden Filippo Calendario, drugi

za Isarello...

MARCELLO.
Nic znacie ich, panie?

FALI ERO.

Nic, nic znam... To jest... S dowody winy?

POLANI.

Tak. Przyapano ich w gorcej chwili,
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kiedy poog w miecie chcieli wznieci. —
To najwaniejsi winowajcy. Inni

skryci na razie, lecz ju rka Rady...

FALI ERO.

Kto zda?

POLANI patrzy w akta,

O spisku, majcym na celu

zwalenie rzdu Rzeczypospolitej

i zgub szlachty i wyrnicie Rady

i osadzenie na tronie dziedzicznym...

DA LEZZE przerywa mu.

Nicolo Lion ostrzeg o tcm Rad.

POLANI.

A przedtem pono — jako zezna w ledztwie

i do...

DA LEZZE.

To nie naley do rzeczy.

POLANI.

A za Liona o wszystkiem uprzedzi

ten tu Beltrame Bergamasco, kunierz...

Wskazuje rkcf^
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BELTRAME wystpuje naprzód.

Po prawdzie powiedziawszy, to ja jestem stratny

na tej caej sprawie*.

MARCELLO.
Czego chcesz?

BELTRAME,
Trzysta cekinów dostaem, ale có to jest? Car-

tuzza mówia: id i powiedz. Ja tam nikomu na

zo nie chciaem, al mi tylko byo pana Liona,

eby go za nie zabili, bo mi jest duo winien.

Ale sumiennie mówi, e nie chciaem, eby pana

Isarell, albo pana Filippa... Cartuzza miaa wyj
za mnie, stary Doro byby j wyposay... A tu

dzisiaj w nocy, jak si to wszystko zaczo, Car-

tuzza do mnie: ty bydl! Tak to ona mi czsto

mówia, ale potem pokazuje na mnie palcem i woa:
ty zdradzi! Gupia dziewka, bo przecie sama

chciaa... Ja jej to mówi, a Doro na mnie z no-

em. O ! — cae rami mi rozcharata, ledwiem si

obroni. Doro musia ucieka, to si j niedugo

bawi. Ja do Cartuzzy: obiecaa — mówi. A ona:

nie zbliaj si do mnie, ty winio ! — i chlup w mo-

rze... Gupia ! Ak jej szkoda, bo adna dziewczyna

bya i bybym si 2 ni oeni, cho tam ju spaa

pewno z niejednym..*
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MARCELLO.
Do tego gadania. Id std.

BELTRAME.
Za przeproszeniem panów, jeszcze jedno sowo.

MARCELLO.
Id precz! Nie jeste ju potrzebny.

BELTRAME.
Przepraszam, nie pójd! Có ja to ^-! Na o^
nie chciaem nikomu, ale przecie eby nie ja, toby

was wyrnli byli wszystkich, jak baranów! Mnie
si patrzy nagroda! Trzysta cekinów jest trzysta

cekinów, ale ja chciabym mie jeszcze i dom!

MARCELLO.
Dostaniesz dom.

BELTRAME.
Dzikuj. A przy tem... Ja si tam nie pn, ale co

susznie, to susznie ! Kiedy ja uratowaem Wenecj,

jakocie panowie na pocztku sami wyranie powie-

dzieli, to mi si naley, ebym by w Zot Ksig
wpisany i jako szlachcic do Wielkiej Rady przy-

jty. Ja i moje dzieci, bo ja si jeszcze oeni...

MARCELLO patrzy na dugo i przenikliwie.

Dobrze, — bdziesz... do Ksigi wpisany...
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BELTRAME.
Dzikuj! A teraz mog ju odej...

MARCO POLANI.

Tak, — moesz odej.

BELTRAME.
Kaniam si piknie. A nie zapomnijcie panowie

o domu. — Gupi ja byem, em si Rady ba.
Bardzo dobrzy ludzie jestecie. To to bd y
teraz

!

Wychodzi.

MARCELLO do sekretarza:

Zapiszcie tego czeka - w Czarnej Ksidze. —
Trzeba o wicie naznaczy mu... stróa,

aby go zaku, zanim dzie przeminie.

Jest niebezpieczny swemi daniami,

a przytem gupi...

POLANI.

Jest ju zapisano...

FALI ERO.
Tak go pacicie?

DA LEZZE.

Tak pacimy zdrad,

bo kto raz zdradzi, mógby zdradza dalej.
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FALI ERO.

Tak, — kto raz zdradzi, musi zdradza dalej.

Zwraca si do winiów.

Przystpcie. —

STRA wprowadza ich na rodek, — oczy caej ady
zwracaj si na do,

FALIERO po dugiem milczeniu:

Wiecie, po co przychodzicie?

F. CALENDARIO.
Tak. Wiemy.

ISARELLO wznosi gow.

Po mier. —

KONIEC AKTU CZWARTEGO.
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Ja sama izba w mieszkaniu doy, co w akcie pierwszym.

Czas poranny; soce pada przez otwarte okna,

LUCIA
ubrana, jakby do wyjcia, w zawoju z barwnej chusty na

gowie i z paszczem na ramionach stoi przy oknie i wy-

patruje czego na kanale. Potem wychyliwszy si, woa:

Od ksicia Ghisi — gondola!

GOS GONDOLJERA za oknem.

Jest tutaj!

LUCIA do siebie:

Nareszcie! Woa znów przez okno:

Podpy przed bram, ja zaraz

tam na dó...

ozglda si po izbie, jakby szukajc, czy czego nie za-

pomniaa...

DONNA ALU 1CA wchodzi.

Lucia

!
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LUCIA
rzuca jej przez rami obojtn odpowied.

Ja jestem... Zmierza ku wyjciu.

ALU 1 CA.
Gdzie suba?

Wstaam dopiero z oa... Próno woam —
niema nikogo...

LUCIA zatrzymuje si.

Có mnie to obchodzi?

ALU 1 CA patrzy na ni.

Co znaczy strój ten?

LUCIA.

Wychodz.

ALU 1 CA.

Czy nie wiesz,

e pannom dworu nie wolno z paacu
bez pozwolenia dogaressy nawet

na krok si rusza?

LUCIA wzrusza ramionami.

Darujcie mJ, pani,

nie myl czeka... Urywa, — skania si.



ycz, dogarcsso,

dobrego zdrowia! — A wspomnijcie czasem

o mnie w swych modach... wskazuje rk
w San Giorgio Maggiore,

gdzie si spotkacie pewno z Isabet...

Bywajcie zdrowi ! Chce wyj.

ALU 1 CA.

Pozosta! — ja ka...!

LUCIA
odwraca si, patrzy na ni przez chwil, a potem wybucha

szyderczym miechem i wychodzi,

ALU 1 CA.

Stój ! — Po chwili — do siebie:

Co to znaczy? — Czyby...

Zblia si do drzwi, klaszcze w donie.

Jest tam która?

Maria! Elena!

DEA wchodzi i staje na progu.

ALUICA.

Ty sama?

DEA.

Ja... sama...
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ALU 1 CA.

Czemu tak patrzysz na mnie — wystraszona?

Gdzie



A ty — dlaczego pozostaa tutaj?

czemu nie posza wraz z niemi!

DEA niepewna:

Ja, pani...

ALU 1 CA.

Mnie nic potrzeba adnej z was! nikogo!

Jeszcze mi wszystkie kania si przyjdziecie...

Nie! ja nie bd — jak ta stryjna twoja,

jak Isabeta — pywa pod oknami

nowego doy...! Jestem jeszcze moda
i adna ze mn równa si nie moe!
A Falier do jeszcze jest! syszaa!
Jest jeszcze do i do zostanie!

DEA wylkniona.

Tak, ja wiem, pani...

ALU 1CA zmienia fon.

Co mówi... w paacu...?

DEA
Nic..., tylko jako — tak dziwnie...

ALU 1 CA.
A zreszt

s jeszcze wyspy wród morza greckiego, —
w ostatecznoci...
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Zwraca si do Dei i mówi znów w nienawistnem podnieceniu

:

Chciaybycie wszystkie

widzie mnie w ndzy, w strachu, w ponieniu,
bo zazdrocicie mi, em ja jest jedna

i niema takiej drugiej w caym wiecie...

Lecz kto powiedzia, e ja si obawiam,
albo auj czego? — Kto powiedzia?

DEA.
Mnie — nikt...

ALU 1CA mieje si nienafuralnie.

Ha, ha, hal — auj...! A choby—
to jeszcze nie chc... Siada wyczerpana.

Daj mi kubek wina,

le mi...

DEA podaje wino.

Nie trzeba wam byo dzi w nocy
patrze na rze t...

A LiiiCA napiwszy si nieco wina:

Gdzie jest doa?

DEA.
Jeszcze

nie wróci. Ledwo sdy si skoczyy
rankiem, a poszed wedle obyczaju
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patrze z balkonu na caccia dd toro —
tam na Piazzctcic...

ALU 1 CA.

Na Piazzctcic...

DEA.
Rankiem

sprztnito trupy i krew z bruku zmyto...

ALU 1CA
zwraca gow nagle ku oknu, przez które soce pada

wprost na jej twarz.

Zamknij to okno! — Soce dzisiaj takie

gorce... Wstrzsa si,

DEA zblia si ku oknu.

Jednak drycie, jakby z zimna...

ALU 1 CA.

Nie, nie! — Tak, zaso...

Po chwili, gdy Dea przymkna okiennice.

Wic — trupy — sprztnito—

?

DEA.

Tak — i rzucono wszystkie do kanau...

ALU 1CA.
A ci... skazani?
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DEA po chwili milczenia:

Pono — wykonano
wyrok... na obu...

ALU 1CA gucho do siebie:

To dobrze. Ju bd
milcze. Antonio — take. Nicoletto —
take. TreYisan umkn ju, a Doro...

Zamyla si, — potem dry.

Daj mi okrycie. Zimno tu... Dlaczego

doa nie wraca?

DEA okrywa dogaress.

X2LX2iZ wróci, myl. —
Czy mona okna otworzy?

ALU 1 CA.

Nie trzeba. —
Gowa mi ponie... daj mi do na czoo...

DEA.
Skro macie chodn...

ALU I CA.

Czemu si odwracasz?

DEA po chwili — z nagym dziecicym wybuchem.

Nie znosz teraz waszych wosów! Pacze.
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ALU I CA.
Có to?!

DEA.

Wycie mi wczoraj zoty sen zbrudzili

!

ALUJCA.
1 o to paczesz?!

DEA.
Kadej, kadej nocy

ja tak czekaam, a si anio zjawi,

a dzi nie mog ju myle spokojnie,

— dzi si to grzechem ju stao...

ALU 1 CA.
1 o to

paczesz? o jeden sen...!

Zamyla si.

Có ja dopiero...

J^a pro^u staje MARINO FALI ERO.

ALUICA wznosi gow, spostrzega ma.
A! jeste...

FALI ERO.
Jestem.

Cikim, leniwym krokiem przechodzi przez pokój. Zamany
test, — gow trzyma pochylon. Przystan, — rozglda

si bezmylnie. Spostrzeg De paczc.

O co Dea pacze?
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ALU I CA.

Drobnostka. Stukam jej szklan zabawk...

wczoraj. —
FALI ERO.

Nic trzeba tuc szklanych zabawek. —
JCadzie do na gowie dziewczcia.

I có to byo? kielich? co, zwierciado?

czy te kamany djadem... lub... Drgn. A, mniejsza...

Id, id, dziecino. 1 nie pacz...

DEA wychodzi.

FALI ERO siada. "Dugie milczenie.

ALUICA.
Co sycha?

FALI ERO wznosi gow, jakby si zbudzi.

Wracam z balkonu...

ALUICA.

Jak ci lud przyjmowa?

FALI ERO.

Lud mnie nic widzia. Patrzy... Urywa.

ALUICA.
Na co?

FALI ERO.
Z obu

stron okrytego purpur siedzenia
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doy — wisiay — dwa trupy... 1 lud je

widzia. — Dwa trupy — i ja midzy nimi...

ALU I CA.
1 có?

FALI ERO.

Filippo z bia, dug brod
i Isarcllo... Zby mia zacite, —
z za rozchylonych warg byszczay zby...

Oni ju wiedz..., oni ju u Boga...

ALUICA.
1 có?

FALI ERO.

Po za mn sta jak cie Da Lezze, —
czuem wzrok jego na sobie... Wpdzono
byka, lecz lud si do gonitw nie kwapi;

patrzy na trupy... i palcem wskazywa...

Wstrzsa si gwatownie i zakrywa oczy.

Sam ich skazaem!

ALUICA.

Tak si sta musiao.

Wszake to wszystko dla — naszego — dziecka!

FALI ERO.

Sam ich skazaem! — a oni mi w oczy

~
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patrzyli niemal radonie! 1 aden
ust nie otworzy, aden nie powiedzia:

Filiero winien jest zarówno z nami !
—

ALU 1 CA.

Wszake przysigli 1

FALI ERO.

Tak, lecz mier mocniejsza

jest od przysigi, a oni wiedzieli,

e jednem sowem mog si wybawi!

ALU 1 CA.

Nie myl ju o tem.

FALI ERO.

Jak niepojt

rzecz zobaczyem w tych ludziach.

Chwyta Jluik za rkc.

A wiesz ty,

dlaczego oni wyda mnie nie chcieli?

A wiesz ty?!

ALU 1 CA.

Pu mnie!

FALI ERO.

Oni mi wierzyli

!

oni myleli, e ja po ich mierci
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bd ich dzieo prowadzi! — bo nawet

przez myl adnemu nic przeszo, bym inny

cel mia w zwaleniu Rady, nili oni,

i inne serce, ni oni — i móg im

przysic — faszywie! ja — Falierol...

ALU 1 CA.
Doo!

ty nieprzytomny!

FALI ERO.

Bya jedna chwila,

kiedy ju wyrok miaem na nich wyda
i zawahaem si na mgnienie oka,

a z nich rzek jeden: Spenij obowizek,

doo, jak my go speniamy obecnie, —
i temi sowy mierci si doprasza

a w oczy patrzy mi wzrokiem, co mówi:
Ty — zosta musisz! by lud wyswobodzi!...

ALU 1 CA.
Panuj nad sob! —

FALI ERO.

Do nóg pa im chciaem

i wyzna wtedy, e ja zbrodniarz jestem,

em ich oszuka i uwiód i zdradzi,

e oni sdzi mnie winni i skaza, —
lecz co mi gardo... Urywa.
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ALU 1CA po chwili milczenia:

Dobrze, e nie yj,
bo tyby gotów naprawd popeni
jakie szalestwo...

FALI ERO.

Nic tak, Aluica,

to nic szalestwo!

ALUICA.

Wic zbrodnia by bya!

FALI ERO.

Czek w kocu nic wic, co jest zbrodni, nie wic...

Zblia si do okna, otwiera szeroko. Jasne soce wpada
pen strug.

Patrz, jakie jasne dzi soce! — Tak lni si

na morzu, byszczy na lagunach — mojej,

mojej Wenecji! — al mi mego ycia...

ALUICA.
Twojego ycia?

FALI ERO.

Jak sen ciki przeszo...

Wiesz, jedno, chciabym, aby pamitaa,

e ci kochaem... Stokro, stokro wicej,

ni pierwsz on...
Wspiera si o okno, patrzy znów w zamyleniu na wod.
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Kanay pi — ciche,

i jak sen po nich sun si gondole,

a przecie na dnie tam — trupy!

ALU 1 CA.

Marino

!

FALI ERO cofa si nagle od okna.

Moe i lepiej, em im nie powiedzia,

e im nie stukem tej... szklanej zabawki,

tej wiary we mnie. — Lecz dzisiaj pomarli,

dzi si naley zadouczynienie...

ALU 1CA niespokojnie:

Co masz na myli?

FALI ERO.

Ha! gdybym by modszy,
gdybym mia jeszcze do siy i ycia,

wzibym na barki ich krwaw spucizn...

ALU 1 CA.

Czy ty oszala?!

FALIERO cignie dalej:

— i odda ludowi

reszt dni. — Ale to próno... ju nie mam...

ju nic nie mog... Pozostao jedno...
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ALU 1 CA.
Co ty zamierzasz?

FALI ERO.

Posuchaj mnie, ono, —
chciaem dla dziecka swego zdoby ksistwo,

a miast purpury, zostawi mu hab, —
zamiast dziedzicem tronu, ja je zrobi

dziedzicem winy ojcowskiej, co podszed

przyjació, zdradzi ich i na mier skaza!

ALU 1 CA.

O tern nikt nie wie! Owszem, w potomnoci

zasynie imi Faliera, e nawet,

kiedy go ksiciem chcieli zrobi zdrajcy,

on nie zawaha si, lecz wedle prawa

z nimi postpi! — Bdziesz bohaterem

i syn twój z dum wspomina ci bdzie!

FALI ERO.

Gdyby to nawet tak byo moliwe,

to by le byo! Bóg patrzy — i oni

patrz tam z góry! Oni by si mcili

na dziecku mojem krwi przelanej —

!

ALUICA.
Czemu

nie pomylae o tem wczoraj, kiedy
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dla swego dziecka gotów by poow
szlachty wytraci? — a dzisiaj si lkasz

dwóch gów mieszczaskich ucitych!

FALI ERO.
Masz suszno,

ale od wczoraj do dzisiaj jest duga
droga... Dzi za mn jest ta noc, gdym siedzia

w purpurze, z czapk stu doów na gowie
j sdzi... Jabym nie móg spojrze w oczy

dzieciciu memu! Ja musz... ja musz!
wyzna i obmy wasn krwi sw win — —

ALU 1CA zrywa si.

Co ci napado, zwarjowany starcze!

Ja nie dopuszcz!

FALI ERO.

Suchaj mnie spokojnie —
ono...

ALU 1 CA.

Ja bd broni mego dziecka!

FALI ERO.

Ty je wychowasz po mej mierci, mówic,
e ojciec nie by zbrodniarzem, lecz tylko

by nieszczliwy, a jeli popeni
zo, to je spaci krwi.

233



ALU 1 CA.

Do mam tych gupstw ju!

FALI ERO.

1 powiesz jeszcze — jeeli syn bdzie —

,

e obowizkiem jego jest naprawi

krzywd, e ycie swe odda powinien

ucinionemu ludowi...

ALU 1 CA.

Ja jemu

powiem, e ojciec by gupcerfi, — tak! gupcem!
i niedog! który niepotrafi

nie tylko zdziaa nic, lecz nawet w chwili

niebezpieczestwa mie gow na karku!

Tak! ja mu powiem, e mi zepsu ycie!

e zo mnie tylko od ciebie spotkao,

zo i nic wicej

!

FALI ERO.

Luica

!

ALU 1 CA.
• A! zamilcz!

1 có ty mylisz? e ci wdziczna moe
mam by za dol, jak ty mi dae?
Wzie mnie mod — z ywym ogniem w yach,

234 -



kiedy nerw kady we mnie chcia kochania,

pieszczot, rozkoszy, a ty — stary — jeno

rozbudzi we mnie umiae, co spao

i uwiadomi podanie szczcia,

nie gaszc zgoa pragnie! eby chocia

zadowolenie da innej tsknocie, —
eby da wadz! — Ale ty jej take

cie tylko oczom moim pokazae,

przedsmak, co wzmaga gód nienasycony! —
Jeelim bya w yciu nieszczliwa —
a byam! — tedy tobie to zawdziczam!

Jeli zrobiam co zego, to wina

spada jedynie na ciebie! — 1 dzisiaj

po zmarnowanem yciu — ty mi jeszcze

chcesz... Boe! Boe! Ten czek obkany!
] on mi kae jeszcze dziecko mamczy,
nos mu obciera i chowa w pamici

witej dla starca, który mnie pokrzywdzi

i zgupia w kocu!

FALI ERO..

Luica! Luica!

ALU 1 CA zmienia ton.

Suchaj, Marino, — powiedz, to nieprawda,

namyl si, — przecie to jest niemoliwe, •

ty nie popenisz takiego szalestwa...
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Straszysz mnie tylko, a widzisz, ja chora —
i niepotrzebnie bior to do serca...

mogabym jeszcze... Uspokój mnie, prdzej...

Przecie ja ciebie mam tylko na wiecie, —
ja si uniosam, ale ja ci kocham — —
1 có? nie powiesz!

FALI ERO po chwili milczenia:

ju si stao.

ALU ICA w najwyszem przeraeniu:

Jakto?!

FALI ERO.
Ju powiedziaem.

ALU 1 CA.

Panie Jezu Chryste!

Ja ci ogosz warjatem! ja bd
krzycze, e przestrach zmysy ci pomiesza!

Zamkn ci ka! — ty otrze! ty otrze!

Radzie- powiedzia?

FALI ERO.

Tak jest!

by nie wierzyli

!
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FALI ERO.

Rada ju wiedziaa

nim powiedziaem. Igraszk czyniono

ze mn — z tym sdem. Okropn igraszk.

Ledwo... z balkonu zszedszy... jem mówi.
Da Lezze rk wspar mi na ramieniu

i rzek: ju wiemy. Wiedzielimy wczora.

Ale musiae pierwej obowizek

doy wypeni. — A potem pozwoli

przyj tu — poegna si z tob... i wyda
rozporzdzenia...

ALU 1 CA.

eby ci odrazu

stryczek na szyj byli zaoyli

!

egna si ze mn! Co mnie z tego przyjdzie!

Zdechnij-e, dziadu! Nawet mi majtku

nie pozostawisz, bo go skarb zabierze...

Co ze mn bdzie? sysz! co ze mn bdzie!

FALI ERO.

Twym obowizkiem jest m kar dzieli,

tak jak i win dzielisz...

ALUICA.

Co? ja! win —

?
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FALI ERO.

Wicej mi chodzi o dziecko...

ALU 1 CA.

O dziecko!

twoje dziecko? Ha, ha, ha!

FALI ERO.
Niewinne...

ALU 1 CA.

1 ty tak mylisz naprawd, e twoje?

FALI ERO zrywa si.

Co to?!

ALU I CA.

O, gupcze! ty gupcze! O dziecko

ty si ju nic troszcz, bo ci nic do niego...

FALI ERO.

Ja nic rozumiem...

ALU 1 CA.

Wic zrozum! Sdzie,
e ja twe stare koci mam ogrzewa
krwi swoj mod?
Zblia si ku niemu i mówi przytumionym gosem, ale

wypowiadajc k^de sowo ze straszn wyrazistoci.
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To dziecko mojego

kochanka, w takiej rozkoszy poczte,

jakiej przy tobie jam nawet nie nia!

FALI ERO.
Ko-chanka...

ALU 1CA przytakuje.

Tak jest, kochanka, — sodkiego, modego
kochanka, z którym wnet po twojej mierci

ja wezm lub i pojad na wyspy
greckie, aby tam — w szczciu — panowa...

FALI ERO.

O, Chryste! Chryste!...

ALU 1 CA.

Rycz-e! rycz, bawole!

FALI ERO.
To jest nieprawda!

ALU 1 CA.

Jak ci si podoba!

moesz nie wierzy... auj, e eb ci

zetn, bo byby nad wyraz zabawny,

niaczc w ojcowskich rku cudze dziecko!

Ha, ha! —
Idzie ku drzwiom, rk ju trzyma na klamce.,.

239



FALI ERO szepce zdawionym gosem:

1 za co? Boe mój! Dla-cze-go...

Zatacza si i pada ciko twarz na ziemi.

ALU 1CA
na odgos padajcego ciaa odwraca si, — ruch, jakhy

chciaa podbiec, — zatrzymuje si, patrzy — podchodzi

zwolna, ostronie, — chyli si nad nim nieco, unoszc z lekk(*

sukni, potem wyciga nog i kocem zotego trzewika do-

tyka siwej gowy starca.

Umar? — — To lepiej...

W tej chwili drzwi si otwieraj, — wchodz czonkowie

ady X.: GlOYANNl MARCELLO. LUCA DA
LEZZE i MARCO POLANI, zanimi DWÓCH STRA-

NIKÓW.

ALU 1 CA spostrzegszy wchodzcych, rzuca si nagle

z oznakami rozpaczy na ciao ma.
Panie mój ! mój mu

!

Ja nieszczliwa! —
Prostuje si, wyciga do k^ czonkom ady.

Wycie go zabili

!

MARCELLO.
Co to?

POLANI.
Nie yje?

Skupiaj si wszyscy okoh lecego na ziemi doy.
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DA LEZZE unosi mu nieco gow.
Oddycha, — y bdzie.

Omdlenie tylko...

ALU 1CA z mimowolnym odcieniem zawodu w gosie:

Bdzie y —

?

MARCELLO.
Tak, pani...

Bdcie spokojni...

Z pomoc STRANl KÓW dwigaj go na krzeso i cuc.

POLANI.

Paszcz mu rozpi...

ALU! CA.
Bogu

niech bd dziki! — Tak si przestraszyam...

Dnia ubiegego wszystkie okropnoci...

DA LEZZE z naciskiem:

A tak, — zaiste, pani, okropnoci

!

ALUICA.

Doa w ostatnich dniach ju nie by zdrowy;

zamienie myli spostrzegam u niego,

bredzi i rzeczy mówi nieprawdziwe

lub si przyznawa do win niespenionych...
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DA LEZZE.

Pani, my wiemy ju, co o tcm sdzi.

ALU 1 CA.

1 czsto takie omdlenia..., a potem

mówi od rzeczy... Nie trza przywizywa
wagi do tego... Pan Bóg was tu zesa,

bo sama jestem w domu, i nikogo...,

aby mi pomóg...

DA LEZZE.

W gorzkiem my tu przyszli

poselstwie, pani. M wasz ma za chwil

stan przed sdem.

ALU 1 CA.

Co? przed sdem! za co?! .

To jest pomyka...!

MARCELLO
który dotd zajmowa si cuceniem doy:

Otwiera ju oczy...

Doo...

FALI ERO
rozglda si po obecnych, którzy nieco w bok ustpili.

Wznosi donie do czoa.

Nie trzeba — tuc — szklanych zabawek —
dzieciom — ni — starcom...
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ALU 1 CA.

Syszycie? on bredzi!

J^achyla si z czuoci nad do.
Co ci to, mu? co ci to? no, powiedz...

FALI ERO
patrzy na ni przez chwil, potem nagle zrywa si.

Precz std!

ALU 1CA odstpuje w tyi.

Widzicie! i na mnie si miota!

Przecie to jasne — on jest nieprzytomny!

Rzuca przed chwil na mnie podejrzenia,

obelgi... Czeka chorego nie sdcie! —

DA LEZZE.

Pani, rozumiem wasze serce ony,
lecz nie próbujcie go broni napróno.

My wiemy wszystko — nie tylko z ust jego...

Od wczoraj wiemy.

Zwraca si do doy.

Doo...

FALI ERO wznosi si.

Jestem gotów...

MARCELLO.
Rada was czeka.
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FALI ERO usiujc z trudem postpi naprzód.

Id.

ALU 1 CA.

Wic naprawd...

co? wic naprawd!

POLAN

L

Tak. O zdirad stanu

jest oskarony wasz maonek...

ALUICA.
Boe!

nic chciaam wierzy! To jest tak potworne I

Do doy:

Wic ty — ty miae? rk — na Wenecj —

?

Ta rze — ten zamach — to jest twoje dzieo?

Nie! to nieprawda!

FALI ERO do czonków ady.

Wiedcie mnie, sdziowie.

Win wyznaem przed wami...

ALUICA.
Przeklestwo

na twoj gow! przeklestwo — ty zdrajco! —
na pami twoj! —
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FALI ERO.

mierci si dopraszam —
byle najrychlej...

POLANI mimowoli wykrzykuje.

] czemu ty, doo,
stary, bezdzietny — czemu swoj saw
i ycie swoje —

?

FALI ERO
wzniósszy oczy, poglda na on, — potem wstrzsagow

i spuszcza j zwolna na piersi.

Ja — nie wiem — dlaczego...

STRA na dany przez radców znak otacza do.

KONIEC.

245



Nic miaem zamiaru pisa dramatu history-

cznego — i nie napisaem go, mimo e zewntrzne
pozory mogyby za tem przemawia.

Historyczny jest wypadek, na którym ten dra-

mat osnuem, historyczna przewana cz szczegó-

ów akcji, historyczne s wszystkie postacie i ich

imiona, z wyjtkiem jednej Cartuzzy, przezemnie

ju wymylonej. Ale prawdopodobnie — a nawet

napewno inne byy pobudki czynów, inne charak-

tery dziaajcych osób. — Mimo licznych i sumien-

nych bada historyków, do dzi dnia nie wiadomo,

co waciwie skonio starego i bezdzietnego do.
Marina Faliera, do zamachu na Rzeczpospolit, który

yciem przypaci; — Michele Steno, w pidzie-

sit lat póniej doa wenecki, a w owych czasach

modzieniaszek — czonek Rady Czterdziestu, —
skazany na miesic wizienia za obraz dogaressy,

nie by z pewnoci jej kochankiem... A ona sama.

Donna Aluica z domu Gradenigo? — Sponiewie-
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rali j kronikarze XV. wieku, zapisujc dwuwiersz,

czci jej uwaczajcy, — Byron, wprowadziwszy j
do swego dramatu pod imieniem Angioliny, czyni

z niej wzór anielskiej cnoty niewieciej, — Yittorio

Lazzarini, badacz sumienny, wzrusza ramionami, nie

umiejc rozstrzygn, czy odegraa jak rol w po-

nurej tragedji Faliera, — Pompeo Molmenti broni

jej pamici jako zacnej i oddanej mowi matrony...

Jeli on ma suszno — niechaj mi przebaczy nie-

szczliwa Donna Aluica, e poyczyem sobie jej

imienia, moe czcigodnego, aby okry niem bez-

wzgldne kobiece samolubstwo i kamstwo kobiece

bezwzgldne. Czy wolno tak robi? — to jest rzecz

inna. Ja nie wiem. Kiedym czsto wiosennemi wie-

czorami siadywa na stopniach kolumn ha Piaz-

zetcie — wród gondoljerów i ulicznych przekupni,

i patrzyem na koronkowe, upiornie biae, jakby

z zastygego snu wyrzezane arkady paacu doów,
wyobrania moja dopeniaa sobie mimowoli ten

cud jak przedziwn, zot postaci kobiec— z,
bo niestety takie tylko bywaj pikne, — i namitn
i dn królowania... a godn, mimo wszystko, aby

ludzie dla niej marli... Ale w tym paacu nie mie-

szkay królowe. 7Von ce che U principato ereditario

che possa dare importanza alla donna sul trono —
powiada susznie o onach doów Ernesto Masi...
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1 z tego zdania i ze zdania Byrona : the once faWn
women must for ever fali — i ze snu mojego nad

lagunami zrodzi si ten dramat, któremu zewntrznej

szaty uyczy gorzki los citego doy Filiera...

Obmylaem go na wiosn 1905. roku, w izdebce

mojej na kociele San Biagio, patrzc z okna na

przysta witego Marka, pen odbitych w szma-

ragdowej wodzie wie i paaców i suncych cicho

gondoli, — pisaem go tego roku w jesieni, we
Florencji nad Arnem i w Rzymie, na via del Cam-
pidoglio, majc tu pod sob zadumane ruiny Forum
rzymskiego... A teraz — tutaj, w najbardziej sza-

rem miecie pod socem dokoczony — puszczam

w wiat...

We Lwowie w kwietniu 1906.

Jerzy uawski.
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WYSTAWIONO PO RAZ PIERWSZY

WE LWOWIE DNIA

w nastpujcej

Marino Faiero

Donna Aluica .

Donna Isabeta

Lucia X. Ghisi

Maria Sanudo

Elena Loredan

Dea Dandolo .

Michele Steno

Giovanni Marcdh

Ltica da Lezze

Marco Polani .

Bertuccio Isarello

Filippo Calendario

Antonio dalie Binde

Nicolo Doro

Nicoletto Calendario

Stefano TrevJsan

Beltrame Bergamasco

Cartuzza . .

Maffio Morosini

Moretto Zorzi

Pitro Bollani

Nicolo Lion

Biondo .

Belesin . .

Muda
da Corso .

Pose grecki
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JERZEGO UAWSKIEGO
POEZJE:

Poezje, tom 1. wyd. 11. 1901.

Poezje, tom 11. 1 900.

Z domu niewoli, 1902.

Pokosie, 1904.

Xicgi niektóre z ydowskich pism starego zakonu wy-

brane, 1 905.

PROZA:
Opowiadania proz, 1902.

Na srebrnym globie, powie, 1903.

Prolegomena, uwagi i szkice, 1902.

Benedykt Spinoza, 1902.

Ta sama, nowe opowiadania — w przygotowaniu.

DRAMAT:
Dyktator, 1903.

Eros i Psyche, wyd. 111. 1906.

Wianek mirtowy, 1905.

Ijola, wyd. 11. — w druku.

Gra, 1905.

»La bestiaa, 1906.



DOSTRZEONE OMYKI DRUKU,

które przed uyciem ksiki naley poprawi.

Str. 25. wiersz 7. zamiast: co was to obchodzi

ma by: co was obchodzi

Str. 51. wiersz 16. zamiast: smiai

ma by: mia
Str. 54. wiersz 8. po: mnie — przecinek.

Str. 64. wiersz 4. zamiast: BlOJ^DJl

ma by: BJOJSDO

Str. 132. wiersz ostatni, zamiast: Idcie!

ma by: Idcie ju!

Str. 239. wiersz 7. wyraz: kochanka — wykreli.



DRUK UKOCZONO DNIA 22. WRZENIA 1906.
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